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 ,(ןליוּפ) עװַאלמ ןיא 1887 ראּונַאי 1 ןריוּבעג .(יקסווָאטַאּפָא ףסוי) ּוׁשֲאטַאּפָא .י

 ,"ורביהע ,?טלעװרעטנּואע ,"בנג:דרעפ א ןּופ ןַאמָאר ַא, -- .קרָאייויּנ ןיא טניואוו
 יג ?םײה עײנ יד. טריגַאדער -- .'טּפשמ רעד; *רעדלעוו עשילוּפ ןיא,. ,?ןײלַא}
 ,,ט0 185802ת) שיליוּכ (?םירומ,--"ןיל וּפ תורעיּב ,) שיערּבעה ןיא טצעזעגרעּביא .קרָאי
 (,ןת קס!תנפסתסת 6/8146זת") ,שטיײד ןיא טצעזעגרעביא טרעװ (קס15810"
 טָאה ּושֲָאטַאפַא רעּביא .שילגנע ןוא (3 םסצעסאתצ .10084) שיסּור ,שיזיוצנארפ

 .לּולדנַאהּפָא ערעסערג ןּוַא ןעלקיטרַא עסערּפ עשידיי עצנַאג יד טעמּכ ןּבירשעג
 .ןבַארּפש עדמערפ ןיא ןעלקיטרַא ערערעמ ןעגישרעד ךיוא ןענעז סע י-- .ןעג
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 יי... נד יי, לע טומעל נודע עהרע ערעב ייריריייידייידידייייידיי

 סָאװ ,רעדלעפ-.לװנַאּב ןשיװצ ,קריֹוּב ףרָאד ןּופ טייװ טשי
 ןּוא ןּפַאכ טנעקעג טָאה גיואס טײװ יװ ןגיוצעג ךיז ןּבָאה 2
 זיא ,רעמייּב-סערּפיס טימ ןפרָאװעגכרּוד ,דלַאװ ןוװָאנטַאס ןטכידעג ַא
 :עלק עקידכעלייק ןּופ טיוּבעג ,עדייּבעג עצרַאװש ,עטלַא ןַא ןענַאטשעג
 טרימשרַאפ ,טײקטלַא ןּופ ןטלָאּפשעצ ןעוועג ןענייז רעצעלק יד ,רעצ
 ןּבָאה סָאװ ,רעניה רָאּפ יד טשינ ןעװ ןּוא טסימ-המהב ןּוא םייל טימ
 זיאס זַא ןעניימ טנעקעג ןעמ טלָאװ ,דמַאז ןסייה ןיא ןָאּבעג ךיז
 ַא ףױא ,ּוצ דלַאװ םּוצ .טשינ רענייק טניואוו ַאד זַא ,הברּוח ַא
 ,ערַאק ןָא ,ןגיװצ ןָא ּבמעד רעטעקַאנ ַא ןענאטשעג זיא לגרעּב
 ןעװעג זיא במעד רעד .טנערּבעגסיױא ןעוועג זיא רעלדָא ןא ּואוו
 :דניא לָאמַא ןבָאה ָאד זַא רכז ַא -- רענײטש טימ טלגנירעגמּורַא
 .ןּוטעג הלפּת רענַאי

 ןיא ןסָאשעגסיֹוא קריוּב לארענעג טָאה לָאמא רָאג ,לָאמא
 :דירפ ןּופ טפלעה ַא טעמּכ גינעק ןשילגנע ןּופ ןּוא טָאג ןּופ ןעמָאנ
 ַא ןיא רע טָאה ענעבילבעגרעּביא יד ןּוא יקַארעשט טבש ןכעל
 .כעלסיב ןּכָאה יײז ויּב ,ןּביירט ןייא ןיא ןטלאהעג ןרָאי ןּופ ךשמ
 רַאפרעד .ַאדירָאלּפ ךָאנ רעּבירַא ןּוא טנגעג םעד טזַאלרַאפ זיו
 טיא ןּוא ןפַאלקש טימ ןעלדנַאה ּוצ טּבױלרעד גינעק רעד םיא טָאה
 :ולּב , טפּור ןעמ סָאװ טנגעג ןצנַאג םעד ,דנַאל קיטש ַא ןעקנָאשעג
 עדייּבעג יד טלעטשעגפיא סָאד טָאה קריוּב לארענעג ."שזדיר
 .ענ תוחּפשמ עקילדנעצ רעהַא טכַארּבעגּפָארַא ,רעצעלק ןּוּפ
 ךָאנ זיא סָאד .רעדלעפ:לװנַאּב עטשרע יד ןטעּברַאַאּב ֹוצ סרעג
 ןיז ּוצ טרעדָאפעג רָאנ ךיז טָאה'ס ןעװ ןטייצ ענעי ןיא ןעוועג
 -עגסיֹורא טשינ טָאה רעסייוו ַא ּביוא טכַאנייּב ןּוצ רעסייוו ַא גָאטייּב
 :עג םיא ןּוּפ ןעמ טָאה ,טעּב ןייז ןעמּונרַאפ ןּוא רעגעג םעד ןּבירט
 ,ןטסיֹופ יד ןיא טכַאל



 ,ןפַאלעצ סרעגענ עלַא טעמּכ ךיז ןענייז גירק-רעגריּב רעד ךָאנ
 ײז ןעק ןעמ ּואװ ,רעפרעד ןּוא טעטש עטײװ ןיא טנעז;ּב ךיז

 טימ םישזד ןעװעג זיא ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ,יד ןשיװצ .טשיג

 ,רעדניק עגייז
 ןּברַאטשעגסיֹוא ,ןרָאפעצ זײװכעלסיּב ךיז ןענייז סקריֹוּב יד

 הבורק רעטײװ א ּוצ ןעגנַאגעגרעביא זיא ןגעמרַאפ עצנַאעס ןוא

 רענייק טלָאװ ,ףרָאד ןּופ ןעמָאנ רעד טשינ ןעװ ןּוא דנאלגנע ןיא

 יד .קריּב לַארענעג ַא ןעװעג לָאמַא זיאס זא טסּואװעג טשיג

 ןּוא אדנערַא ןיא ןעמונעג סרעמרַאפ עכייר ןּבָאה רעדלעפ-:לונַאּב

 :רעד עקימּורַא יד ןיא ןעגנּודעג ,"ןַאמרָאפ/ ַא ןרָאװעג זיא םישזד

 ג טעּברא רעד ּוצ סרעגענ רעפ

 .רעגענ רעטלַא ןַא ןסעזעג זיא ןטָאש ןיא לעװש רעד ףיֹוא

 טנעה עגנַאל ּוצ יד ,סעװקַארק יװ טלעטשעגנא סיפ עסעװרָאּב יד

 -וצ טימ סעינַאלד ערעװש יד ןּוא סיפ יד םּורַא ןטכָאלפעגמּודא

 ,ןכַאמרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ןטלַאװ יז יװ ,רעגניפ עטײרּפש

 טימ טלמירדעג טָאה רע .דרע יד טרירעגנַא ךיז טכַאד ןּבָאה

 טימ זָאנ עקישטַאלּפ עצרּוק ןייז .ךעלּפעל-ןגיֹוא עטכַאמרַאפ:ּבלַאה

 ןעניז סָאװ ,ּפָאק ןפיֹוא ךעלזירק יד ,רעכעל:זַאנ עטנפעּוצ יד

 סעצײלּפ יד טימ טנעה עטעקַאנ יד ,ןעמערּב יד ּוצ זיּב ןכָארקעג

 טַאה ץלַא -- ןעמּונעגמּורא לעפ ענעכַארקעגסיוא ,עיורג ַא טימ יו

 .גנַאטּוא:גנַארוא ןטלַא ןַא טנַאמרעד

 .צג ןענייז רעכייב ענעדלַאג טימ ןעניּב יד יװ סיֹורג ,ןגילפ

 ,ןרעטש םענעטקַאװַאּב ןףיֹוא ,טנעה עקירָאה ענייז ףיֹוא ןענַאטש

 :ַאפ ןּוא עטשרעטניה יד טימ ןעניּפשעג ןּבָאה ייז .זָאנ רעד םּורַא

 טָאה סע .טעמּושזעג ןּוא קירּוצ ןּוא ןיה ןגיולפעג ,ךעלסיפ עטשרעד

10 



 0 יי יא ישי עא שא 0: אט טאטע שעיר טא עי שטעט א ר א טא
 א ו ער רא

 ןטייצ ענעי ןּופ טמֹולחעג טָאה רע .טרַאעג טשינ יװ טעמּכ םיא

 טפרַאדעג טשינ טָאה ןעמ ,ןטָארעג ץלַא זיא רעדלעפ יד ףיֹוא ןעוו

 רעגענ רעד .ןענעגער לָאז סע ,ןעגנַאלש ןטיֹולּפ יד ףיֹוא ןעגנעהפיֹוא

 זיא -- זלַאה ןרעּביא זיּב ןסע ּוצ טַאהעג ,טגרָאזעג טשינ טָאה

 רַאפ טגרָאז רעמייוו רעד זַא טסּואװעג ,ךעליירפ ןעוװעג עקַאט ןעמ

 ;"ּושזדנַאּב רעד ףיוא טליּפשעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ןעמ זַא ןּוא ריד

 דלעפ ןטימ ןיא ןעמּוקעגפיונּוצ טיי ןליימ ןּופ םלוע רעד ךיז זיא

 .רעּביא ןַא ןרָאװעג זיא גירק:רעגריּב יד רעּבָא טייצ .ץנַאט םּוצ

 ןעק שטנעמ רעד ,רערעייט ןּוא רערעיט טרעװ ץלַא .שינערעק

 טָאה ,טעקירּב ,דליו זיא קרַאװגנּוי סָאד ,ןּבעל טשינ דלַאּב ןיוש

 ןײג טשינ רעמ ליװ ,ןסיײװ ןרָאפ ןּוא טָאג רַאפ ארומ טשינ רעמ

 ,שטייּב ַא טַאהעג רעסייוו רעד טָאה לָאמַא ..,ךיז טליופ ,ןַאּפש ןיא

 המחלמ יד ..."ןשטניל , ןייק ןּופ טסואוװעג טשינ רַאפרעד ןעמ טָאה

 יד ןטינשעגּפַא טַאה יז ,הללק עתמא ןַא ןעװעג רעגענ ןרַאפ זיא

 ןּוא - טגָאזעג לָאמַא םיא טַאה רעפרַאה חלג רעד יװ -- טנעה

 .ּפָאק ןּופ ףליה רעד ןָא ןטעּברַא ןייג ייז ןסייהעג

 :רעּביא לָאמ ןטסטנזיוט םּוצ ךיז טָאה חמ ןּפמעט ןייז ןיא

 טימ רעגענַא ןפַאשַאּב ּביֹוהנַא ןיא טָאה טָאג יװ השעמ יד טרזחעג

 ןּוא סיורג ַא ,ךעלקעּפ ייווצ ייז רַאפ טלעטשעגקעװַא ןּוא ןסייװ ַא

 םיא ןּוא רעגענ םעד ןפּורעגּוצ טָאג טָאה ןטשרע םעד .סניילק ַא

 יד טימ רעגענ רעד .לקעּפ ַא ןּבײלקסיױא ךיז לָאז רע ןסייהעג

 .יװ רעד .עסיֹורג סָאד ןּבילקעגסױא טָאה ןגיוא עקיציײיג ,עסיורג

 ,רעדעפ ַא טימ טניט לשעלפ ַא לקעּפ ןסייו ןיא ןענּופעג טָאה רעס-

 ןָא טלָאמעד ןּופ .ענַארּב ַא טימ ןזײא-רעקַא ןַא -- רעגענ רעד

 .רעכיּב יד טריפ רעסייוו רעד ןּוא רעדלעפ יד רעגענ רעד טעּברַאַאּב

 :עצ ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג ?סיירט ַא רע טָאה לַאמ ּוצ לָאמ ןּופ

 .טלא ןּופ ענעסעגעגּפָא יד טימ ןַאטעג ערישטש ַא ,ליומ'ס טנפע
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 ןּוא גילפ ַא ןגָאיּפַא טלָאװעג יז טימ טלַאװ רע יװ ,ןייצ טײק
 ,טלמירדעגגייא קירּוצ

 .םישוד ןעװעג זיא רעגענ רעטלַא רעד

 ןּופ ,ימּוג ןּופ חיר רערעװש ַא ןגָארטעג ךיז טָאה דלַאװ ןּופ

 .לעפ-לװנַאב עטילּבעצ ןּופ חיר ןטימ טשימעגסיוא ךיז ,ןיטנעּפרעט

 סָאװ ,ערַאּפ רעקיטש יװ ןגיוא יד רַאּפ ןעגנַאהעג זיא סָאװ ,רעד

 ,טשיורַאּב רעגענ םעד ןּבָאה תוחיר יד .ךייט ַא ןּופ ךיז ןליונק

 טנפעעג טָאה רע .רעדילג עטעּברַאעגּפָא יד טכַאמעג רערעוװש

 יװ טקיקעג ןטכער ןטימ ןּוא גיֹוא עקניל סָאד טכַאמרַאפ ,ליומ'ס

 ןּבָאה תויח ןּוא ?גייפ ןּופ רענעט עקיּבליזנײא .טײגרַאפ ןּוז יד

 ןעגנולקעגּפָא ןּוא ןגָארטעג יז ,טייקליטש יד טכַאמעג רעטלוּב ךָאנ
 ץלַא טרעפעלשעגנייא ,ךעלהשעמ יװ רעדלעפ עטיירּב יד רעּביא

 -עפַא ןטימ ןציז ןּבילּבעג זיא רע .ןעגנַאגרַאפ זיא ןּוז יד .םּורַא

 םעד ףיוא גיוא ןטכער ןטימ טקיקעג ץלַא ךָאנ ,ליומ םענ

 ןרעװ:טשינ ןּופ רעצ רעד ןּוא ןעגנַאגרַאפ זיא ןּוז יד ּואװ טרָא

 .ןפלאהַאּבמוא ןּוא ּפמעט םינּפ ןייז טכַאמעג טָאה

 .ןרעװ ּוצ לקנוט ןּבױהעגנַא טָאה סצ

 ַא טימ ןטכױלַאּב ןעװעג זיא סָאװ ,ריט רענעפָא רעד ןיא

 .רעטכָאט עטסטלש סמישוד ןסעזעג זיא ,ּפמָאל ַא ןופ ןייש ןטַאּש

 ןּוא דניק א טנַאה ןייא טימ טגיוועגנייא ,עטרעגענ עקירעי:לטימ ַא

 לסיש רעילּב ַא ןּופ ןסעגעגסיֹורַא יז טָאה רעטײװצ רעד טיש
 -עג ךיז ,ןפָאלש טלָאװעג טשינ טָאה דניק סָאד .עזּורּוקּוק עטלַאּק

 יד עגַאלדַאּפ רענלעגיצ רעד ףיוא טלעטשעגקעװַא יז טָאה ,ןסיר

 טימ ןּוא ?גיװ ןרעּביא ןגיּבעגרעּבירַא ךיז ,לסיש

 י"ז זיא ,לדיימ גנּי ַא ןּופ יװ ,עמיטש עדנעגנילק ,עניד  ַא

 ,ןעגנַאגרַאפ קיריורט ןּוא ליטש ךיז
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 (0 '1סתק 10 60

 יזָע 11:66 םּבמַצי

 18*1תװזת8 80ת6 10 !סשת;

 228 זץשתתותק עסטת', 0

 1644 תסמססצ שנ+ה {תס עהמָצו *

 ' ןגיוצעגסיֹוא ןגעלעג זיא סאו ,טכַא ראיַא ןּופ לרעגענ ַא

 טימ לעּביּב ַא טרעטעלּבעג ,ךיֹוּב ןפיֹוא עגָאלדַאּפ רעד ןטימ יא 0

 עלַא ףיֹוא טרַאשעגוצ ךיז ,ךּוּב סאד ןגיל טזָאלעג טאה ,רעדליּב = - עי

 2 יד ןקַאּפ ןעמּונעג ךיז רעגניפ יד טימ ןּוא לסיש רעד ּוצ ריפ

 : | .ןײרַא ליֹומ ןיא עזורוקיק
 טאה דניק םעד סנסּופּוצ ןפאלשעג זיא סאו ,ץַאק עלעג ַא

 עטרעגענ רעד ןעגנּורּפשעגרעּבירא גנולצולּפ ןּוא ןגיוצעגרעּביא ךיז ר 4

 .כאנ ןּוא ןגיּפשעגסיֹוא ,ןקָארשעגרעּביא ךיז טאה יז .ּפָאק ןרעּביא = |

 לגניי ריא יװ טקרעמַאּב טאה יז .הללק ַא ץַאק רעד טקישעג ! |

 .ךיז ןּוא דניק'ס ןגיו טרעהעגפיֹוא יז טאה ,עזּורּוקּוק יד טגנילש 0

 49 :ןּוגנ םענעגיֹוצּוצ ַא טימ רעטרעװ יד קידנעגנילש ןגירשּוצ א 4

 ןייד טַאהעג טשינ טסאה ! לסיש יד קעװַא ןיֹוש לעטש ,דערפ -- 2 :

 ּוצ ןּפַאכּוצ טשינ ךיז לאז'כ דערפ ךיז טיה ? ּוד רעסערפ ,עיצראּפ

 עטּוג עלַא , ,ןברַאטשקעװַא טפראדעג ןּבאה ַאנייד ןּוא יזייד ! ריד

 סאד ןּוא טקַאּפעג לָאמ ייווצ טאה קאלש ַאזַא ןּוא ןּברַאטש רעדניק = |

 סיגַאּב ןּוא רעסעּב יײג { ןייצ יד טימ ּוטסערישטש סאוו ! טּבעל - 4

 : !ןעמּולּב ידי

 עקנילּויל ךיד גײל

 .דניק לציּפ ןיימ

 ,קעװא קראמ ןיא זיא עמאמ

 -- קנעש ןיא ךיז טרעגלאוו עטאט

 .ָאטשינ דניק ן'טימ רענייק

 עא 15



 ,ןטײװצ םּוצ רעיֹוא ןייא ןּופ טלכיימשעג טאה לרעגענ סאד

 ךּוא רעסַאװ טימ גּורק א ןעמּונעג ,לגניצ ןטיֹור ןטימ טקעלַאּב ךיז

 טלעטשּוצ ןעיועג ןענעז סאוו ,ןעמּולּב םּוינַארעג עקיטּולּב יד ןסָאגַאּב

 .ךעלטסעק ענרעצליה ןיא ,ּפשט ענעדרע ןיא רעטסנעפ עלַא רעּביא

 ,ביטש ןטימ ןיא ןייטש ןּבילּבעג ,גורק יד טלעטשעגקעװַא טאה רע

 טאה סאוו ,קריצ ַא ןּופ עשיפַא עטיֹור יד ףיוא עלייוו ַא טקּוקעג

 סאו טסּואװעג טשינ ,ןגיֹוא יד ןסירעג ,טנַאװ רעד ףיוא ןעגנאהעג

 טראשעגסיורא ךיז טאה רע .טצענעגּוצ ךיז ןּוא ךיז טימ ןיט ּוצ

 ןּבעל טצעזעג ךיז ןּוא ןקרעמאּב טשינ לאז רעטּומ יד ּבוטש ןּופ

 ,לּפערט ןפיוֵא ןדייז

 ךיז ,קע ןטימ ןעירד ןעמּונעג ,ןסקַאװעגסיוא זיא ץַאק יד

 טּפאכעג טאה דערפ .ןעשטרּואװ ,סיפ עטעװרָאּב סםישזד םּורַא ןּביײר

 ץַאק יד .ץַאק רעד ןגארטעגרעטנּוא יײז ןוא גילפ ַא ךאנ גילפ ַא

 -ידעּבעל ןעגנּולשעג יז ןּוא טקערקעג ךיז לּפעק'ס ןסירַאפ טאה

 ךןשַאװעגמּורַא ךיז ,טקעלַאּב ךיז יז טאה ענעדירפּוצ ַא .טייהרעק

 ןּבעל ןגיוצעגסיוא ךיז ןֹוא עקּפַאל רעד טימ ,גנוצ רעד טימ

 :סיפ ס'םישזד

 =עג ןּוא ןגיוצעגרעּביא ךיז עדיז רעד טאה -- דערפ --

 םּורא ךיז טשַאװ ץַאק ַא סאוורַאּפ ּוטסייװ --- לקינייא םּוצ טלכיימש

 ?ןגילפ ּוטסּפַאכ סאו ,ריד ּוצ ךאד דער'כ ? ןסע ןכאנ

 ! עדייז ,רעה'כ--

 זיֹומ ַא טּפַאכעג לָאמ עטשרע'ס טָאה ץַאק א ןעוו ,"לעװ, --

 ךימ טסיײיג ּוד סאו טשינ טרַא ךימ :טגָאזעג יֹוזא זיומ יד טָאה

 רעּבָא !סע -- טּפַאכעג ךימ טסָאה ,רעקרַאטש טזיּב ,ןסעפיֹוא

 ףעדיײא ,ךיז טריפ ןטייל ייּב !ןקידײלַאפ טשינ ךימ טספרַאד

 רָאג -- ּוד ןּוא םינּפס ,טנעה יד ּפֶא ןעמ טשַאװ ,ןסע טײג ןעמ

 ! טנעה עקיצּומש ענייד טימ ןסע ךיילג טסײג ןּוא טּפַאכעג ! טשינ
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 עה יא זע עו א עא טא

 שש

 זיִּב ּוצ אד טרַאװ - טגָאועג ץַאק יד טָאה - טכערעג טויב

 ןשַאװעגמּורא ךיז טָאה ץַאק יד זַא ןּוא ."ןשאוונייא ךיז לעװ'כ

 :ייק יז טעיֹורט ןָא גָאט םענעי ןּופ .ןעוועג טשינ זיֹומ יד ןיֹוש זיא

 ,יכ ,םּורַא ךיז יז טשַאװ ךָאנרעד ןּוא ןַא רעירפ ךיז טסע ,טשינ םענ

 טסאה ,דְערּפ ,ןייא ךיז רעה ! ץַאק ַא שינעפעשַאּב שלַאפ ַא ,יכ ,יב

 ןטימ טקידנערַאפ עדַײז רעד טאה -- ? ןסע סעקילָארק יד ןּבעגעג

 .ןּוגנ ןּבלעז

 עדי ,

 ! ןּפַאלש עקַאט יג ָאט --

 ?טעּברַא רעד ןּופ ןעמּוקעג טשינ ךאנ ךאד זיא טרעקּוּב --

 ."םייט:רעװַא , סיוועג טעּברא רע --

 טפּול יד טליפעגנא ,טליקעג ךיז טאה דרע עטילגעגנא יד

 טּפעלקעג ,זלַאה ןיא טנקירטעג טאה סאו ,טײקמערַאװ ַא טימ

 ,סנטָאש עכעלטע ןזיװַאּב ךיז ןּבאה געװ ןקידמאז ןפיֹוא ,ןגיֹוא יד

 ךיז ןּוא ןעמּואושעצ דלאּב .ןיירא ןטייווצ ןיא רענייא ןעגנּורּפשעג

 ,ןזיוװַאּב קירּוצ

 .לֵא רעד טאה --? ַאה ,דלעפ ןּופ ךיז טכַאד טמּוק ןעמ --

 ?טרעקוּב ןייז סאד לאז -- רעיֹוא ןַא טלעטשעגנָא רעש

 טּפַאכעגנַא דערפ טאה -- טרעקּוּב טשינ זיא סאד ,עדייז --

 ךאנ טימ ףירעש רעד ןָא טמּוק סאד -- טנַאה ןראפ ןדייז םעד

 .ןשנעמ עכעלטע

 ?עגפיֹוא ךיז רעטלַא רעד טָאה -- ?ףירעש רעד ,רעװ --

 ןעמּוקרעטנּוא לָאז רע טרַאװעג קידהענכה ,ץכערק ַא טימ טלעטש

 ,ּוטסגָאז סָאװ ,יטטיק ,יטטיק -- רעטכַאט יד ןפּור ןעמּונעג ןּוא

 ?ַאה ,טעּפש יֹוזַא זנּוא ּוצ טמּוק ףירעש רעד סָאװ

 ןיא לסיש רעד טימ ןענַאטשעג יטטיק זיא ענעקַארשעגרעּביא ןַא

 ןּוט ּוצ סָאװ טסּואװעג טשינ ,טײרדעג ךיז טָאה יז .טנעה עדייּב
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 ,לסיש רעד ןּופ ןרעװּוצ רּוטּפ ױזַא יװ טסּואװעג טשינ ,ךיז טימ

 עגָאלדָאּפ רעד ףיוא ןּוטעג קעװַא לעטש ןקיטסַאה א יז לָאמַא טימ

 .סיֹורַא זיא ןּוא

 וה ןייק טשינ ,ףירעש רעד ןענַאטשעג זיא ּבוטש רעד רַאפ

 טכַאמעג ןעװעג טלָאװ רע יװ ,קיגיֹוּב ןּוא רַאד ,ןַאמרעגנוי רעכ

 יעו סעװעלַאכ עטסַאּפעג יד טימ לוויטש יד .טָארד ענעלָאטש ןּופ

 ַא ןגָארטעג רע טַאה םערָא ןפיֹוא ןּוא ּביוטש ןּופ סייוו ןעוועג ןעג

 .סרעמרַאפ עקירעילטימ יירד ןענַאטשעג ןענעז םיא טימ .סקיּב

 .עליואו םיא ףירעש רעד טָאה -- !םישוד ,גנינוויא טּוג --

 ,טסירגַאּב שיר

 טגײנרַאפ ךיז םישזד טָאה -- !ןעטּפעק ,גנינויא טּוג --

 !טסעג עטגיײלעגנַא -- ריט רענעפַא רעד ףיוא ןזיוועג ןּוא

 ןעגנַאגעגוצ ףירעש רעד זיא -- םישזד ןייא ךיז רעה --

 ,יד זיא ךַאז יד ..."סענזיּפ, ןגעװ ןעמוקעג ןענעז רימ -- רעטנענ

 ביג אט ,ןטרעקוּב "ןשטניל , לָאז ףרַאד'ס טשינ טסליװ ּוד ּביוא

 ףרַאד עצנַאגס !טשינ טייצ ןייק רילרַאפ ,סױרַא ךיילג זנוא םיא

 ?טסרעה ,ןעמּוקנַא טּונימ עדעי ןעק

 :?דיימ ךָאנ ,טרעטיצעג ןּוא טמלצעג ךיז טָאה עטרעגענ יד

 רענרעּבליז ַא ּואװ ,שעװ רעמרַאפ ַא ייּב ןשַאװעג טָאה יז ןעוו זייוו

 ריא ףיֹוא ּבייװ ןטימ רעמרַאפ רעד טָאה ,ןעגנַאגעג ןריֹולרַאפ זיא לפעל

 הדומ טשינ ךיז טעװ יז ּביֹוא ,ןסיימש ּוצ טעשַארטסעג ,ןגירשעג יֹוזַא

 :עג ןעמּונעגּפָא ןושל'ס' ריא יב זיא קערש סיורג ןּופ זַא ,ןייז

 .ןסייװ ןדעי רַאפ ןקַארשעג ךיז יז טָאה ןָא טלָאמעד ןּופ .ןרָאװ

 ןפרַאװעג ןצנאגניא ךיז יז טָאה ףירעש םעד קידנרעהסיוא טציא

 :ןּוגינ ַא טימ ןעגנאגרַאפ ךיז ןּוא שזארוק ןגירקעג קערש ליפּוצ ןּופ

 :.עג טרעקוּב ןיימ טָאה סָאװ ?ריא טדער סָאװ ,רערעייט --

 ,"רַאּב ,רעמערַא ןיימ ,טשינ גילפ ןייק טעּפעשט רע רעליטש ַאזַא ? ןּוט
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 :כָאט סרּולקעמ טּפעלשרַאּפ קירּוצ העש ַא טאה טרעקּוּב --
 םירא טפיֹול רּולקעמ ...טרעטנימעגּפא םיֹוק יז טאה ןעמ ...רעט

 טלא ןּוַא גנּוי טפּור רענעגּושמ ַא יװ ,סקיּב רענעדָאלעג ַא טימ

 .מנעה ענעגײא יד ןיא ץעזעג סאד ןעמענ ןפלעה םיא לאז ןעמ
 ? טסייה סאד סאו טסיײװ ריא

 ,טסײה סאד סאו טסואװעג ןּבאה ןדייז ןטימ רעטּומ יד
 ןיז ראפ ןעמּונעג המקנ טאה טרעֶקּוּב רעקיור רעד זא טסּואװעג
 :ראפ טאה רולקעמ סאו ,עניגיר עקירעיןצרעפ יד ,רעטסעווש
 -עג ןפלָאהַאּבמּוא ,טקּוקעגרעּביא ךיז ייז ןּבאה ענעריולראפ .טריפ

 ,ןגיוושעג ןּוא ּפעק יד טימ טגיוו

 ןענַאטשעגּוצ ףירעש רעד זיא -- ? םישזד ,ּוטסגייווש סאוו --
 ךָאנ זא ,טראו רע ןימ ריד ּביג'כ ,זיא רע ּואו רימ גָאז --
 :כערעג ןגירק לאז רע ,ַאטנַאלטַא ךָאנ קעװַא םיא ךיא ריפ טנייה
 !"ןשטניל, םיא יז ןלעװ טשינ זַא ,טייקיט

 --טעּברא רעד ןּופ ןעמּוקעג טשינ ךָאנ זיא טרעקוּב --
 טלאוו רע יװ ענימ א טכַאמעג ןּוא ,טרעפטנעעג רעטלַא רעד טאה
 טשינ גאז'כ זַא ךימ טסנעק ּוד -- םירּוסי עשיזיפ טּבעלעגרעּביא
 ,ןגיל ןייק

 .עגנא רעמרַאפ ַא ךיז טאה -- ?וטסגאז תמא ,ןעד סאוו --
 ןזאלב עטצעל סאד ןרעה ךיז טעװ'ס ןעװ סלאמַאד ּוליּפַא -- ןפּור
 השרד סחלג םעד ךאנ "ןמא, ןגָאז רעגענ ַא טעװ ,רפֹוש םנּוּפ
 !רעניה סנכש ןיז ּוצ "קַאילק ,קָאילק, ןכַאמ השעמ תעשּב ןּוא
 ! ךייא ןענעק רימ

 ךיז ןּוא סיפ יד ּוצ ףירעש םעד ןלַאפעג זיא עטרעגענ יד
 : טעיָאװעג טלאוו טנּוה ַא יװ ,קיציּפש טנייוועצ

 טאה רולקעמ ...? עכעלקילגמּוא ,זנּוא ןּופ ןעמ ליװ סאוו --
 קירע-ןצרעפ ַא ,דניק ַא ךאנ ,רעטכאט עקיצנייא ןיימ טריפראפ
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 ..,רעליטש ַאזַא טרעֶקּוּב ןיימ ןּוא ...יירפ ןּוא קנארפ םּורא טייג ןּוא דניק

 ךיז ףירעש רעד טאה - ןייװעג רעיא ןפלעה טעװ סאוו --

 --א רעסעּב םיא טיג ,טקנעדעג -- טנעה עריא ןּופ טײרדעגסיֹורַא

 םיא לאז ןֹומה רעד טשינ טליװ ריא ּבױא טנעה עניימ ןיא רעּב

 / !ןשטניל

 םעד ןזיװעג יז ןּוא לעּביּב יד טכַארּבעגסיורא טאה םישזד

 ו :ףירעש

 ,רעגענ ןײק טשיג טּביולג ריא ,טשינ רימ טּביולג ריא --

 טּבֹלגַאּב טשינ זיא ןַאמ ַא ,טּבילגאּב טשינ זיא רעגענ ַא ! סוג

 זא ּוצ לאמ ליפ טגאז ןקלַאװ ַא ! טשינ ךיֹוא ןקלאוו ַא ּוליִפא ןּוא

 ? טכערעג םישזד זיא ! טשינ טנגער'ס ןּוא ןגער א ןייז טעוו'פ

 ! טכערעג --

 םעד ןגָארטעגרעטנּוא סע םישוד טָאה -- לעּביּב יד רעּבָא --

 ,רעדעי טּביֹלג לעּביּב רעד ,טּביֹולגַאּב ןיא לעּביּב יד -- ףירעש
 צד ,ריד ךיא רעװש -- תמא זיא טרָאװ עטקּורדעג סאד לײװ

 ןעװעג רעניילק אזַא ךָאנ טזיּב ּוד ןעװ ןעמישזד ךָאד טסנעק

 ? תמא ,ןגָארטעגמורַא טנעה יד ףיֹוא ךיד ךיא ּבאה

 ! תמא --

 ךאנ זיא טרעקוּב זא ,לעּביב רעד ייּב ריד ךיא רעש --

 ?רימ טסּביֹולג ! טסירק ַא ןיּב ךיא יװ ,ןעמּוקעגמײהַא טשינ טגייה

 ! ךּוז ןּוא יג ,ןֿפָא ןריט יד ןענעז ,טשינ ּפיֹוא

 ףירעש רעד טאה -- םםישזד ,ריד ּביֹולג'כ ,ריד ביֹולג'כ --

 ףרַאד ןעמ רקיע רעד -- םערָא ןפיֹוא סקיּב יד ןּוטעגנָא רעסעּב ךיז

 ךיז טניפעג רע ּואו רּוּפש ַא ןּבאה טעװ ריא ּביֹוא ,ןטרעקּוּב ןגירק

 !יַאּב--טּוג ? טרעה ריא ,ןסיװ ךיילג רימ טזאל

 | טכאנ עטּוג ַא --
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 ּוּב ןעמערא ןיימ ףיֹוא ,"יֵאּבי ןימ ףיֹוא תונמחר ּבאה --

 .ףירעש םּוצ ןּוטעג גיֹוּב ַא ךיז רעטּומ יד טאה -- !טרעק

 טנַאה רעד טימ ןיטעג ךַאמ ַא שירעליואװ טאה ףירעש רעד

 .ןירא געװ ןיא טזאלעג ךיז ןּבָאה ריפ עלא ןּוא סרעמרַאפ יד ּוצ

 ןיא ןעקנּוזרַאפ ,ןּבראטשעגּפא טירט ערעייז ןענעז זייװכעלסיּב

 ןרעּביא ןיטעג רַאש ַא ךיז ןּבָאה לָאמ ּוצ לָאמ ןּופ .דמַאז ןכייוו

 יד טימ ,רעמייּב יד טימ ןסָאגעגּפילנּוצ ךיז ,סנטאש עכעלטע געװ

 ןרעטּוא טשטעווקראפ ,ןקארשעג טאה טייקליטש יד ןּוא רעטעלּב

 .ןרערט ּוצ זיּב ץראה

 -- טעפילכעג רעטּומ יד טָאה - ןשטניל םיא ןלעװ יז --

 ּבאה'כ ? סאווראפ ? זנּוא סע טמּוק סאווראפ "יַאּבכ- רעמערא ןייצ

 ןתמא ןיא שטאכ ! ןגייוושרַאפ לאז רע ןטעּבעג םיא ייּב רעּבא ךיז

 ,ןעניגער רעזנוא טכאמעג ךעלקילגמּוא עיטסעּב עסייו יד טאה |

 ..ןלָאצאּב םיא לאז טאג ...ךיא ןיימ ןרולקעמ :

 טאה -- ןפלעה טשינרַאג ריד טעװ רעטכאט ןענייוו ןייד --

 ןּוא ןטרעקּוּב טימ ןעז ךיז ןעמ ףראד טציא -- ןפּורעגנא ךיז םישזד

 .ןעגנַאגעג ךיא טלאוו טלַא יֹוזא טשינ ןיּב'כ ןעוו ,ןעיצּפא ןסייה םיא

 -כרּוד יװ ןקַאנק רענייּב יד ,טּוג טשינ ,טלא ןייז ּוצ טּוג טשינ

 ... ,יכ ,יכ ,יכ ,סאפ רעלּופ ַא םּורא ןפייר ענעסעגעג

 רַאפ ןדערפ טּפאכעגנָא רעטּומ יד טאה - לדנוז םּוק --

 ןעװעטַאר ןייג רימאל ,םּוק -- טרעטיצעג ןצנַאג ןיא ןּוא טנַאה ַא

 ! ןטרעקוּב

 ןעגנַאגעגּפַארַא עדייז רעד זיא -- ןפלעה טאג ךייא זאל --

 ײז ןיֵּב ?קיניא ןטימ רעטכאט רעד טקּוקעגכָאנ ,ךעלּפערט יד ןּופ

 .ןענופעג טנעקעג טשינ טרא ןייק ךיז ןּוא ןדנּואושראפ ןענייז

 -סניפ יד ּואװ ,ּוצ דלַאװ םּוצ ןקּוק ּוצ ןטימעגסיֹוא טאה רע

 טאה רע ,ןעגנּולשענייא ץלא טָאה טנּורגּפָא רעפיט ַא יװ ,שינרעש
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 ןעוװעג רעכיז ,למיה ןטנערעטשעגסיוא םּוצ ןגיֹוא יד ןּביֹוהעגפיוא

 הלוע עסיֹורגַא זַא ,טעז ,רעטנּורַא טרָאד ןּופ טקּוק רעצימע זַא

 .זיֹוה ןייז ןגעג ןעגנַאגַאּב טרעוו

 טכַארטעג ,לעװש רעד ףיֹוא טצעזעג קירּוצ ךיז טָאה רע

 טנײה טשינ טיצ םיא ןּוא גנאל ןיֹוש ןפָאלש רעניה יד זַא

 .טעּב םּוצ

 ךיז ,סנטַאש ןעמּוקעגנָא ןענייז רעדלעפ יד ןּופ ,דלַאװ ןּופ

 רעקיטש ןפרָאװעג טָאה הנבל יד .געװ ןקידמַאז ןרעּביא טגיילעג

 :רעד ןּופ ןעזעגסיֹוא ןּבאה רעמייּב עטקַאהעגּפָא יד ןּוא טכיל

 | ,תֹויח ןּוא ןשטנעמ יװ סנטייוו

 יװ סיפ יד טלעטשעגפיֹוא קירּוצ טאה רעגיג רעטלַא רעד
 ראפ טקּוקעג ןּוא טנעה יד טימ טלטרַאגעגמּורַא יז ,סעװקַארק

 ןשיװצ ,דלאוו ןטכידעג ןיא ןלַאפ ןרעטש יװ ןעזעג טאה רע .ךיז
 רשי .ןּוטעג דניצ ַא סעּפע ךיז טאה חמ ןטלא ןייז ןיא ןּוא רעדלעפ

 םיא יב טאה ןעמ יװ ,םֹולֹח ןיא יװ ,טנָאמרעד ךיז טאה

 ןייז טאה ןעמ יװ ,רעטסעװש ןּוא רעדירּב ןעמּונעגּוצ טייהרעגנּוי

 ַא טימ ּבײל ןרעּביא ןגיולפעג זיא שטייּב יד .ןסימשעג רעטָאּפ
 ,קעױש ענעריוּבעגניא ןא ןּוא טּולּב ןיא ןסעגעגנייא ךיז ,ףייפ
 :ירַפַא יד ןיא טּבעלעגרעּביא ןּבאה ןרעטלערּוא ענייז ךעלגעמ סאוו

 סיֹוא ךיז ,ריפ עלא ףיֹוא ןכָארקעג ןענעז יז ןעװ ,רעדלעװ רענַאק ;
 עּבלעז יד -- היח עדליװ ַא ןּופ ןרעװ ּוצ ןסירּוצ טשינ ןטלאהַאּב

 ןייז לאז ןעמ קערש יד ,םיא ןיא ןקעװ ןעמּונעג ךיז טאה קערש
 -עג ,ןרעטיצ ּוצ ןּביױהעגנא טאה רע .ןעגנעהפיֹוא טשינ ןטרעקוּב

 טשינ ךיז ןענעק ,ןעמּונעגּפָא םִיא ייּב ןרעװ סיפ ןּוא טנעה יװ טליפ

 .לעװש רעד ּוצ טלגאנעגּוצ ןעוועג טלָאװ רע יװ ,טרָא ןייק ןענּופעג

 יד ןּופ ,דלַאװ ןּופ ןָא ןעמּוק ?גייפ ןּוא תֹויח יװ ןעזעג טאה רע

 .גענ םיא ּוצ ךיז ןקּור ,געוו ןקידמַאז ןרעּביא ךיז ןרַאש ,רעדלעפי
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 -םי ןּופ ןעמישז סאד יװ ,טגנילק ןרעיֹוא יד ןיא ...רעטנענ ,רעט

 יז ןלעװ דלאּב ...רעכעה ,רעכעה ןרעװ תֹולֹוק יד ...ךעלעטעקש

 ...רעקיטש ףיֹוא ןסיירעצ ןעלגנירמורא םיא

 ןגיכעטש ןּוא ןטלַאק ַא טליפעג ןּוטעג סיר ַא ךיז טאה רע

 ןיא טיֹוט םעד טקּוק סאו רענייא יװ ,רעדילג עלַא רעּביא רעדיֹוש

 .ּבּוטש ןיא ןײירַא ךיג זיא ןּוא ןגיֹוא יד

 רע יװ ,ריט יד טקאהעגּוצ טאה רע .טנייװעג טאה דניק'ס

 ,ןגיוונייא ןעמּונעג סע ןּוא ןצימיא ראפ ןטלאהַאּב טלאוועג ךיז טלאוו

 טאה רע .ךעלטנעה יד ןדיײז םּוצ ןסירענ ,טנייוועג טאה דניק'פ

 .ךיז ּוצ טעילּוטעגּוצ סע ןּוא ןעמּונעגסיֹורַא קיטכיוראפ סצ

 ,רעמיצ ןרעּביא טזײרּפשעג טאה םישזד .,ןרַאװעג ןגיוושנא זיא'ש

 א טימ טמּורּבעגרעטנּוא ןּוא ןגיֹוא יד ןיא לקינייא םעד טקוקעג

 : ןּוגינ-רעטסיֹולק ןקירעיורש

 606 661126:66 2ת1וס} {עסזח 126 110ת5' 46.

 10תבה ?עסזת {תס תסווְש 01 16 0816

 20ת':26 !סעעסש (0!61ז6ת {עסזח {ה6 ?}סזש תטצת806}

 הת'שהע תס! 6טסזצ זתּבת? :

 ןזָש {סז6 861106:66 108ת161

 עיזע 1,סז4 6611מ6160 18ת161/

 גזע 108 6611:96664 28ת161;

 שתק 08ת'4 116 461:06/ תוס?

 בּורג--ןּבייל ןּופ ןלאינד טזײלעגסיוא טָאה טָאג

 ךיוב-שיפלַאװ םעד ןּופ ןהנוי

 -- ןװלוא:ךעלַאק םעד ןּופ םיקידצ יד ןּוא

 1 ןזיילסיוא טשינ זנּוא ןעד רע לָאז סָאװ רַאפ ןּוא

 ,ןלאינד טזײלעגסױֵא טָאה טָאג ןיימ

 1 ןוײלסיוא טשינ ךימ רע לָאז סאוורַאּפ
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 שאה טפעשעג:ןזיא ס'יויל ןּוא ןולַאס סקירטעּפקעמ םּורַא

 -רַאפ ןעװעג טרָאד זיא ףרָאד עצנַאג סאד טעמּכ .טלמּוטעג ךיז

 ,ןירא טפעשעגנזיא ןיא ןולַאס ןּופ ןעגנַאגעג זיא ןעמ .טלמַאז

 ,עיינ ףיֹוא ןסקיּב עטלַא טשיוטעגסיוא ,טיֹורש ,ןליֹוק טפיוקעגנייא

 ךעלדמעה ענעלענַאלפ עיֹורג ןיא גרַאװגנּויו סאד .,:וניבמ טגָאזעג

 םּורֵא ךעלכיט עקיקעיירד עטיֹור ,רענלעק עטגיילעגרעּביא טימ

 ןעמ סאוו קירטש טימ טלטרַאגעגמּורא "סיָאּב-ּואק , יװ ,רעזדלעה יד

 ךיז ,סעקּפּוק ןיא ןענַאטשעג ןענעז ,דרעפ עדליוו ףיֹוא טפרַאװאפ

 טּביולק םלֹוע רעד ןעזעגסיֹוא טאח'ס ןּוא ןטעװ ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ,געיעג ףייא ךיז

 ,דנּוה:דגַאי ןקיראה ַא טײק ַא ףיֹוא ןטלַאהעג טַאה גנּוי ַא

 ,טרָא ןַא ףיֹוא ןענַאטשעגנײא טשינ זיא סאו .,ףלָאװ ַא יװ סיֹורג

 רעקימורא רעד ןוא תיּבה:לעּב ןײז טּפעלשעגטימ ,טיירדעג ךיז

 ,טקורעגּפָא רעמ ץלַא ךיז טאה םלֹוע

 ששה ןטלאהעג גוט רעד . טאה - שא  הצע ןײט -

 -עגכאנ זייווטירט ךױ רע טָאה ןצנַאג ןיא ןּוא םלוע םּוצ ּפָאק

 ןקישסיֹורא ךילג לאז ןעמ ,זיא הצע ןיימ -- טנּוה ןכאנ טּפעלש

 טעװ רע לַאפ ןיא .דלַאװ טיײז םענעי ףיֹוא עיטראּפ ַא

 ! געו םעד ןלעטשרַאפ םיא ייז ןלַאז סיֹורַא

 רעטייװצ א ךיז טאה - דלא ןּופ סיֹורַא שינ טעװ רע --

 .ןפּורעגנָא

 ל רעכיז יױװַא טזיּב --

 עלַא ןסיװ טזַאלעג ןּבאה רימ !רעכיז ךיא ןיּב סיוועג --

 .גיֹוא ןטלַאה ןלעװ יז ,םּורא ןּוא םּורַא ןעניואו סאוו ,סרעמרַאּפ

 !ןעירדסיֹורַא טשינ טנעה ערעזנוא ןּופ ןיֹוש ךיז טעװ רע --

 :עג םיֹוק טָאה רע סאוו ,סקיּב עטלַא ןַא טימ לֹרּוחּב גנּוי א טאה--

 .לדיימ ַא ּוצ ןפורעגנא שירעליֹואו ךיז סעציײלּפ יד ףיֹוא טּפעלש
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 0 י סאיה ר א" א א יש יז וי וי לי 44 עא
17 } 

 0 שיש '
 0 ו

 שאה -- !טַאמרַאה ןייז טימ ןענַאשזד ּוצ ריא טגאז סָאװ --

 .ןרעה לאז לדיימ'ס זַא ןֹוּבשח סלרּוחּב ן'ףיֹוא טלציוועג רענייא ךיז

 !טנַאקיזיר ַא גנּוװ ַא זיא רע טעוו'כ ?ןַאשזד ,ַאה --

 ןריולראפ ךיז לרּוחּב'ס טאה -- ןגָאז לָאמַאכָאג סע טסגעמ --

 .טלעטשעגקעװַא רעפייטש ךיז ןּוא לעדיימ ןרַאּפ

 !ןישַאמ א טאה רע ,ןענַאשזד טימ ןַא טשינ טּביֹוה --

 ןעק רעגינ רעד זַא רַאנ גָאזכ ?ןָא םיא טימ טּביֹוה רעװ --

 ץעגרע ןקעטשרַאפ ןּוא ןגײלנעמַאזּוצ ,ןַאשזד יװ ,ןיֹושרַאּפ ַאזַא

 .ענעשעק רעקיטייז ַא ןיא

 .טכַאלעג טָאה םלֹוע רעד

 ויא - !רעגינ רעד ,ךיז רע טלַאהַאב ריא טנכער ּואוװ --

 .ןעמּוקעגרעטנּוא רענייא

 ! ןפמּוז יד ןיא סיוועג טציז רע --

 !רעפ או -

 ?טשינ זא רעכיז יזא טזב -

 ?ֵאי זַא רעכיז טזיּב ּוד ןּוא --

 !דלאוו םעד ןעלגנידמּורַא ןזּומ ןלעוו רימ זַא ארֹומ ּבאה'כ --

 { רימ ןטרַאװ סאוו ףיֹוא ַאט --

 ?רימ ןטרַאװ סאוו ףיֹוא עקַאט --

 ! ףירעש ן'ףיוא --

 שיא טגנערּב -- ןפּורעגנַא ךיז לדיימ ַא טאה -- קנערפ ,עז --

 | ! ןקידעּבעל ַא

 ?ןטיֹוט ַא ןעגנערּב םיא ןלעװ רימ זַא ןּוא --

 !טשינ המשנ ןייק ייס:יוו-ייס טאה רעגינ ַא !סנייא ץלַא --

 ַא ןיא לדיימ ַא ןעמּוקעגרעטנּוא זיא -- טימ ךימ טמענ --

 שלאוו יז יװ ,?כיט ַא טימ ןדנּוּברַאפ רַאה יד ,עזּולּב עזיול עסייוו

 .דרעפ ַא ףיֹוא ןצעז ּוצ ךיז ןעוועג טיירג
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 ! ןרָאפטימ ַאטעמ עקַאט זָאל --

 טשימעגנײרַא רעדּורּב ריא ךיז טאה -- טשינ זַא רעסעּב --

 טשינ ןעמ ןעק טימ טרָאפ ידייל ַא זַא ,סיָאּב ,ךאד טסייוװ ריא --

 ? טכערעג טשינ ךיא ןיּב .יירפ ןייז

 ! טכערעג --

 ! טכערעג --

 טימ רעמרַאפ רעקירעדינ ַא ,רעטַאפ סנּברק םעד ,רּולקעמ

 ןענַאמרעד סאו ,ןְקַאֹּב טימ קרַאק רעטיֹור ַא ,סעצײלּפ עטיירּב ּוֵצ

 ,רעטייווצ רעד ּוצ עקּפּוק ןייא ןּופ ןעגנַאגעג זיא ,עיצקעלּפָאּפ ןיא

 ,םערָא  ןטכער ןףיֹוא "רעטסעשטניװ, עטנעדָאלעגנָא ןַא ןגָארטענ

 - -עגכיֹוא טשינ ךיז ןּוא ןּולַאס ןיא ןטייווצ ַא לָאמ סעדעי טּפעלשעג

 :ןיירַא ץרַאה ןיא ןּפַאלק וצ טרעה

 ךיא ןעװ ,הָא ...דניק םערָא ןיימ ...יררעק עמערָא ןיימ --

 . ןלָאז רימ ,סיָאּב ,טעז !ןײרַא טנעה עניימ ןיא עיטסעּב יד גירק

 ןיימ רַאפ ,לדיימ ןיימ רַאפ טייקיטכערעג ליוו'כ .ןּפַאכ טנייה ךָאנ םיא

 סאו ,ןסעגרַאפ טשינ לַאמנייק ,ןעקנעדעג קיּביא לעוו'כ ,..יררעק

 ...דניק םערָא ןיימ ,יררעק עמערַא ןיימ ! רימ רַאפ ןּוטעג טָאה ריא

 רעד .לדרעפ קנילפ ,ןיילק ַא ףיֹוא ןטירעגנָא זיא ףירעש רעד

 ףירעש רעד .ליטש ןרָאװענ זיא'ס .טלגנירעגמּורַא םיא טאה םֹלֹוצ

 :עג ןּוא ןרָאװעג רעכעה ,רעפרעק ןְקיִגיֹוּב ןייז ןּוטעג יצ ַא טאה

 ןּביֹוהעגפיֹוא טָאה רע .לטָאז ןּופ סרעטערט יד ףיֹוא ןייטש ןּבילּב

 ;עמיטש ערעכיז ַא טימ טדערעג ןּוא טנַאה א

 רעגעג םעד ןּפַאכ טעװ סָאװ ,רעד !םינכש ןּוא טניירפ ---

 !לַאדעמ ַא ןּוא רַאלָאד קיצפּופ רענרעװַאג ןּופ ןגירק טעװ ןקידעּבעל ַא

 .ןגירשעצ ךיז םֹלֹוע רעד טָאה ! ייררּוה --

 ריא ,רענרעװָאג ןּופ ןעמאנ ןיא ךייא ּוצ רילעּפַא ךיא --
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 = א ': טו 7 . עא עי טש אז לי וי ידי י-י שי

 טגָאז .טנעה ענעגיא ערעײא ןיא ץעזעג סָאד ןעמענ טשינ טלָאז

 ? ּוצ רימ ריא

 עקיצנײא טרעהעג טרָאד ןּוא ָאד ךיז ןּבָאה -- ! טײרד:לָא --

 .ןעמיטש

 ערעייא ןַא טלטָאז ,טייצ ןייק טינ טרילרַאפ ,סיָאּב ,טציא --

 ? טײר:לָא ,"ירעטעמעס , רעד ייּב ןפערט ךיז ןלעװ רימ ןּוא דרעּפ

 ! טײדײלָא --

 .ןטייז עלַא ןיא ןטָאשּוצ םלֹוע רעד ךיז טאה שינעלייא ןיא

 .ןולַאס םייּב ןייטש ןּבילּבעג ןענייז ןעגנּוו עכילטע טימ רולקעמ

 םיא ןלעװ רימ זַא ,ףירעש רעד ,ןדערנייא ךיז געמ רע --

 .ןּוטעג רעזייּב ַא ךיז גנּויַא טאה -- !רעגעג םעד ןּבעגרעּביא

 !ןטרַאװ גנַאל טעװ רע --

 .מּורַא ךיז רּולקעמ טאה -- ןדער ןיֹוש יא טפרַאד סאוו --

 !ןּפַאכ רָאנ םיא רימָאל -- טלכיימשעג קיטיידייװצ ןּוא טקּוקעג

 ריט רענעפָא רעד ףיֹוא ןזיועג רע טאה -- סיָאּב ,ןײרַא טמּוק

 ןיז טעװ ךעלפייפ יד ןעקנעװשּפָא ןלעװ רימ -- ןולַאס . םנּוּפ

 ! רעקידלזמ

 ןייז טכּוזעג ,םלוע ןשיװצ טיירדעג ךיז טָאה יוויל רעטסימ

 טרָאד ןּופ ןּוא ןּולֲאס ןיא ןײרַא זיא רע .ןּוז ןקירעי:קיצנַאװצ

 :טריּפעגסױרַא םיא

 !ןרָאפ טשינ טסעװ ּוד --

 ! ןרָאפ ָאי לעוו'כ --

 ! ןשימ טשינ ךיז ףרַאד דיי ַא !טשינ זַא גָאז ךיא ןּוא --

 רעד טאה -- רעטסעװש ןיימ טימ ןפערט טעװ'ס זַא ןּוא --

 .טכָאקעג ךיז ןּוז

 טעו'ס ?ןפערט טעװ סע סאװ ןרעלק ּוטספרַאד סאוו --

 ןּביולרע טעװ ןעמ ןעװ רעּבָא ! ןפערט טשינ טעװ'ס !ןפערט טשיג
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 ,"שּזדָאשֹוד ןרעװ ןענעק ןיילַא לָאז רע ,רּולקעמ יװ ,רּוּכש ַאזַא

 רעגעג ַא ןשטניל טנײה טעװ ןעמ זַא ךיד ךיא רעכיזרַאּפ (רעטכיר)
 ! דיי ַא ןעגרָאמ ןּוא

 !טשטנילעג טשינ דיי ןייק ךאג טאה ןעמ --

 רעטָאפ רעד טאה -- ?ןּוט ןעײג ײז סאו שטָאכ טסייוו --

 .ןרעטש ןרעּביא רעגניפ ריפ טימ טּפאלקעג ךיז

 !רעגענ םעד ןשטניל ןעייג ייז --

 יב זיא ןשטנעמ ַא ןשטניל ?טשינרָאג ריד ייּב סאד זיא --

 ּבּוטש ןיא ןיֹוש םּוק גייווש ,עילּומַאכ ןיֹוש גייווש ּונ ?טשינרָאג ריד

 םיא רעטאפ רעד טאה -- !םּוק ,סָאװ ּוטסיײטש סָאװ ,ּונ ! ןייֵרַא

 | ,לּברַא ןַא ראפ ןּוטעג ּפעלש ַא

 "ןרָאה-ןירג, ַא זיא רעטַאפ רעד זַא טכַארטעג טאה ןּוז רעד

 יּוצ זיא רעטָאפ רעד זַא .ןעגנַאגעגכַאנ םיא רעטגערעגפיֹוא ןַא ןּוא

 ץיא ןּוז רעד זַא טּפַאכעג ךיז רע טָאה ,ּבלעװעג םּוצ ןעמּוקעג

 - טאה סע ּואו ,ץַאלּפ ןקידייל ן'ףיוא טקּוקעג טאה רע .ןדנּואוושרַאפ

 ךיז ןעק סאו רענײא יװ ןּוא טלמּוטעג יֹוזַא קירּוצ עליו ַא ךיז

 :טנעה יד טימ ןּוטעג ךַאמ ַא רע טאה ,ןפלעה טשינ

 !רֹוד ַא טסקַאװס !רעדניק רענַאקירעמַא --

 טגָאיעג ןּבָאה סרעטייר יד .רעלעקנּוט ,לקנוט ןרָאװעג זיא'ס

 .םיא רעד ,טעניאניא ןרָאפ סָאד .ןגיושעג טעמּכ ,דרעפ ערעייז

 :ַאזוצ ךיז ,רעירפ א ףיֹוא טגָאיעג ךיז ןּבָאה סָאװ טניה יד ,טעּפ

 -- יירעליּב ַא טימ רעדלעפ יד ןשיװצ ןטַאשּוצ ךיז ,טליונקעגנעמ

 .שזַארּוק ןּבעגעגּוצ ,קערש ןטסנעלק םעד ןּבירטרַאפ טָאה ץלַא סָאד

 טימ ףיֹוא טּביֹוה ,זיר ַא זיא טרעקוּכ זא ןסעגרַאפ טאה םלֹוע רעד

 ןעק ןײלַא רע זַא ,ײה טימ ןגָאװ םענעדָאלעגנָא ןַא סעציילפ יד
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 .ןשטגעמ סקעז ,ףניפ טימ ןרעװ קיטרַאפ טכייל געלשענ ַא ןיא:
 .עמ םעד טּפַאכ רע יװ -- דלעה םעד ןעועג ךיֹז טאה רעדע"
 ןיא ןעמעלַא רַאפ ןָא םיא טּוט ,םיא טקנַאדַאּב ףירעש רעד ,רעג
 ,לַאדעמ םעד ןגיֹוא יד'

 יז ,ךלַאװ ןּופ רעמייּב יד טריפענסיֹורַא טָאה הנבל עלּופ ַא

 טליפשעג ךיז ,טלעטשעגרעּביא יז ,געוװ ןקידמַאז ןרעּביא טגיילעצ:

 ןסקַאװעגסיוא ןענייז טרָאד ןּוא ָאד .לגייפ טימ יװ רעטעלַּב יד טימי

 יד .טנעה יד ןיא ןסקיּב טימ ,עקינייּב:טיירּב ,עכיֹוה ,ןשטנעמי

 ןעינק יד ,טקאהעגּפָא ןרָאװעג ןענייז סרעטייר יד ייּב סמעטָא

 יד ןּבָאה -- רעכיײּב עשידרעפ יד ּוצ טרעמַאלקעג ךיז .ףייטש

 ענעדירפּוצ טשינ ,עמּוטש .ןפָאלעג ייּברַאפ ,ןּוטעג יצ ַא ךיז דרעפ

 רעכיג ךָאנ ךיז סרעטייר יד ןּבָאה ,רעמייּב ןעוועג זיא'ס סָאװ

 ןעגנּורּפשעג ןענייז סנטָאש יד .געװ ןקידמַאז ןרעּביא ןגָארטעג-

 -גּוא ןּבָאה סרעטייר יד ןּוא ןגיֹוא יד טדנעלּבעג ,רעירפ ַא ףיֹוא

 .תֹומֹולח ערעייז ןענוּפשעג רעטייוװ סעטיּפָאק יד ןּופ טקַאט ןרעטי

 יא ןפרָאװרַאפ סקיִּב יד ,עליּבָאק עכיֹוה ַא ףיֹוא רּולקעמ

 יב ךיז טָאה חמ רעד .שירעגירק ןעזעגסיֹוא טָאה ,לסקַא ןרעּב-

 .עג םיא זיא לטיה'ס טרַאּפשעגּפָארַא ,ריּב ליפּוצ ןּופ ןּביֹוהעג םיא

 דלַאּב טעװ ,דרעפ ןפיוא ךיז טּבױה רע יװ טליפעג ,רעטכייל ןרָאװ

 ןדער ּוצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע .רעמייּב יד ןגײטשרעּבירַא

 טַאהעג האנה ,רעטרעװ עטסּבערג יד טכיורּבעג ,ןטלָאשעג ,ךיז טימ:

 ךילג ַא ךָאנ דילג ַא רעגענ םייּב טדינש רע זַא קנַאדעג םנּופ

 יז יװ ,רעטסעװש סרעגענ םעד טקיטשעג טַאה רע יװ ,טלייצרעד

 טסיירטעג ךיז טָאה רע ןּוא טנעה ענייז רעטנּוא טלּפַאצעג ךיז טָאה

 .טייקיטכצרעג רעטכַאט ןייז רַאפ ןגירק רע טעװ רעייפ טימ זַא;

 ןזיועג ןּוא ּפָאק םּוצ רעגניפ ַא טגיײלעגּוצ טָאה רעטייר ַא

 | : ןרּולקעמ ףיוא:
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 !טּפַאכעגרעּבירַא טָאה רע --

 !טקַאנקַאּב זיא רע --

 עגנּוי רַאּפ ַא טציא ןגירק רימ ןעװ ,הרבח ריא טיג סָאװ --

 .גיוא ןַא טימ ןּוטעג שטעווק ַא רעטייווצ ַא טָאה -- !ה-הַא סעטרעגענ

 ךעק יײז ּוצ ,תמא זיא תמא סַאװ רַאנ ,טשינ ןקעמש ייז --

 ! ןענערּב יז ,ןכיילגרַאפ טשינ עסיײװ ןייא ןייק ךיז

 יװ ,ירשעג טקנעּברַאפ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה דלַאװ ןּופ --

 .לבלעק'ס ּוצ ריא ייּב טמענ ןעמ ןעװ ,ּוק רעטרַאּפשרַאפ ַא ןוּפ

 .עג רענייא ךיז טָאה -- ? יירשעג ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ --

 ,טגעדּפ

 ! לגיופ ַאזַא זיא סָאד --

 !טייהש שריה ַא --
 !טיוט ן'כַאנ רעגענ ַא טיירש סָאד ןיינ --

 ? רעגענ ַא --

 .ןּפמּו ןיא םּוא רעגענ ַא ךיז טרעגלַאװ טיוט ןכָאנ ,ָאי --

 ...סײװ םיא ייּב טרעװ המשנ יד זיּב ,רעדלעװ ןיא

 ?המשנ ַא ןעד טָאה רעגענ ַא --

 ךרָאװעג זיא יירשעג סָאד .טרעפטנעעג טשינ טָאה רענייק

 -עג טלַאק שזַא זיאס זַא ,ןטייז ענעדישרַאפ ןּוּפ ןעמּוקעג ,רעכעה

 ןעלטָאז יד ןיא טצעזעגניירַא רעטסעפ ךיז ןּבָאה סרעטייר יד .ןרָאװ

 .טכַאנ רעד ןיא ןגָארטעג ךיז עטכַארטרַאפ ,עמּוטש ןּוא

 יַא ןיא ףניפ ּוצ טליײיטעגנייא ךיז יז ןּבָאה דלַאװ םייּב

 יז זַא ,יֹזַא ,ןגעװ ענעדישרַאפ ןיא טזָאלעג ךיז ןּוא עיטרַאּפ

 ךטירעג ןענייז יז .ןטײז עלַא ןּופ ןּפמּוז יד ןעלגנירמּורַא ןלָאז

 'םּוצ טרעהעגניא ךיז ,טלעטשעגּפָא עלײװ עדעי ךיז .,,ךילעמַאּפ

 -עליּב ַא טרעהרעד ךיז טָאה לַאמ ּוצ לָאמ ןּופ ,טניה יד ןּופ ןליּב

 ןכָארּבעצ ךיז טלַאװ לֹוק סָאד יװ ,טקאהעגּפָא ןּוא טקיטשרַאּפ ,ייר
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 : יי יט יי יי טא א
 א 7 3 יי ר

 עליו ַא ,ןטלָאשעג סעּבַאשז ןּבָאה ןּפמּוז יד ןיא .רעמיֹוּב יד ןָא:

 יו ,טעקַאװקּוצ ךיז תּונשקע רעמ טימ ךָאנ ןּוא ןרָאװעג ןגיװשטנַא

 ?ןעװ .דלַאװ ןּופ ןשינעפעשַאּב עלַא ןקעוופיֹוא טלָאװעג ןטלָאװ ייז
 טפּול יד קידנעלסיירטפיֹוא ,ןעירשּוצ לגיֹופ ַא ךיז טָאה ןעוװ:טשינ

 עטקנעּברַאפ סָאד .ןרָאװעג ךעלמייהמוא זיא'ס זַא לגילפ יד טימ

 טָאה ,לּבלעק'ס ּוצ ריא ייּב טמענ ןעמ ןעװ ,ּיק ַא ןּופ יװ ,יירשעג

 :ַאװ ןּופ ןסיװ טשינ סָאד ןּוא ,דלאו ןרעטסניפ ןּופ ןגָארטעג ךיז

 ,קערש םעד טפרַאשראפ רעמ ךָאנ טָאה טמּוק'ס ןעמעוװ ןּופ ןּוא ןענ
 .ניפ רעטכידעג רעד ןּופ ,טרַאד ןּופ טעװ דלַאב זא ,טגָאזעגרעטנּוא

 ,טכַאנ יד יװ ,עצרַאװש ַא ,המשנ ענעטלָאשרַאפ א סױרַא ,שינרעטס
 טמלצעג ךיז לייט ןּבָאה .ןריפרַאפ ,געװ םעד ןלעטשרַאפ יז ןּוא

 ןגיּפשעג ןוא טפייפעג ןּבָאה ,שזַארּוק ךיז ןכַאמ ּוצ םּוא ,ערעדנַא ןּוא

 ןּבױהעגנָא טָאה ןטייר עליטש סָאד .ייוװצ ,העש ַא ןטירעג זיא ןעמי

 ןעניז רעּבערג ץלַא ,ןסערעד טָאה'ס רעמ סָאװ ןּוא ,ןסערעד ּוצ

 .ןײרַא טלעװ רעד ןיא תוללק יד רעטּפָא ץלַא ,דייר יד ןרָאװעג

 ןגעװ ,רַאלַאד קיצפיפ יד ןגעװ טכַארטעג טשינ רעמ טָאה רענייק

 רעד .לדײמ סייװ ַא טריפרַאפ טָאה ןעמ זַא ,םעד ןגעװ ,לַאדעמ

 ,טכַאנ עצנַאג ַא רעגענ ַא רעּביא ןּפעלש ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,סּורדרַאפ

 ןּוא ,ליפעג ןטסנעלק םעד טּפמעטענּפָא ,ץלַא טגייטשעגרעּביא טָאה

 .רעקיטש ףיוא ןְסירּוצ םיא ייז ןטלָאװ ,טציא םיא ןּפַאכ יז ןעוו

 ּוצ ןטינשעג ןּבָאה סרעגָאװש יירד ענייז טימ ףירעש רעד
 םיא יז ןלעװ ,ןּפַאכ םיא ןלעװ ייז ּביױא זַא ,טכַאמעגּפָא ,ןּפמּוז יד
 ,זײװ ייז טעװ רע .אטנאלטא ךָאנ ןקישּפָא ןּוא ןָאטרעּביא ךיילג

 ,ןטיהּפָא ףרַאד ןעמ סָאװ ,ץעזעג ַא טריטסיזקע'ס זַא ,סרעמראפ יד

 !ףרָאד ַא ןיא זיא ףירעש ַא סָאװ ּוצ ,ןזייוו ייז טעװ

 טניה יד יװ ,רעזייּב ,רעקרַאטש ןרָאװענ זיא יירעליּב סָאד

 ןענייז םירבח ענייז טימ רּולקעמ .ןצימע ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןטלָאװ
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 "ןעוועג זיא דלא ןיא .ןליּב ןכָאנ ןייג ןעמּונעג ,דרעפ יד ןּופ ּפָארַא

 ילװצ ןיק ףױא ןעז טנעקעג טשינ טָאה ןעמ זַא ,רעטסניּפ ידּזַא

 .א רעטניה ןטלַאהַאּב טנעקעג ךיז טָאה שטנעמ ַא .ךיז ןּופ ןלייא

 .רעגענ ַא ךָאנ ּוצרעד ,טקרעמַאּב טשינ םיא טלָאװ ןעמ ןּוא ,םיופ

 ."סרעפרַאװ-ןייש , ןטלַאהעג יז ןּכַאה

 ?ענעקַארשעגרעּביא ייװצ ןענַאטשעג ןענייז םיוּב ַא רעטניה |

 יףיז ןּבָאה סָאװ ,טניה יד ןופ ןגייווצ טימ ןּבירטעגּפַא ךיז ,ןשטנעמ

 .ייז ףיוא ןפרָאװעג

 ?לרַאּפ םּוצ "רעפרַאװ:ןייש , ןייז טלעטשעגּוצ טָאה רּולקעמ = |

 :טקוקעגנייא ךיז ןּוא

 ?טרעקוּב ּואװ גָאז !עפלַאמ ענעטלָאשרַאּפ ,סע טזיּב ּוד ,ַא --

 "ףרַאטסַאּב םעניילק ןייד טימ ףיוא ךיד רימ ןעגנעה טשינ זַא ,זיא

 !טסייטש ּוד ּואוו ,םיוּב םעד ףיוא

 .טרעטיצעג .עטרעגענ יד טָאה -- ,טשינ סייוו'כ --

 .דלַאװ ןיא םּורַא ךיז יז טּפעלש סָאװ טשינ טסייוװ יז זַא --

 .ןפּורעגּפָא רענייא ךיז טָאה -- ענעטלָאשרַאפ יד

 ?ןגָאז יז טעװ ,זלַאה ןפיֹוא קירטש םלד ריא טפרַאװרַאפ --

 .טגייװעצ ךיז יז טאה -- ןכּוז ןעגנַאגעג ןיילא םיא ןיּב'כ --

 !םורא קירטש םעד ןפרַאװראפ רענייא טאה -- ?טסגָאז --

 : .ןלַאה ריא

 =עג םיא ,סיפ סרּולקעמ םּורא טרעטנַאלּפעג ךיז טאה דערפ = |

 ;טנייוועג ,טשּיוק

 ...עמַאמ ןיימ ,עמַאמ ןיימ ּפַא טזָאל --

 "ענעטלַאשראפ יד ,ןסיװ יז טעװ ,הפשכמ יד ,ּפָא יז זָאל --

 ירּולקעמ זיא -- !טשינ רעדרעמ ןייק ןענייז עסײװ רימ זַא ,עקֹוּפ

 נוי םעד טּפעלשעגקעװַא ןּוא עטרעגענ רעד ּוצ ןעגנאגעגרעטנּוא

 ןצלָאמס טָאה ךייא ןּופ רעװ -- קירטש ןטיש
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 ! ךיא --

 !ןקיש םײהַא ןּוא ןרעדעפ ןיא ןצּופסיֹוא ייז רימ ןלע --
 ןיא טרימשעגסיֹוא ,ןָאטעגסיֹוא דניק ןטימ עמַאמ יד ןּבָאה יז

 יז ײרעשטַאּפ ,יירעפייפ ַא טימ ןּוא ןרעדעפ טקעטשעגנָא ,עלָאמּפ
 :עג ןּבָאה טניה יד רעכעה סָאװ ןּוא .טניה יד טימ ןּביײרט ןעמּונעג
 רעד ןּופ ןייװעג סָאד ןעיירשרעּביא ,ךיז טכַאד ,טלָאװעג ,טליּב
 יז ןּבָאה רעדנעגנירדכרּוד ןּוא רעפרַאש ץלַא ,דניק ןטימ עטרעגעפ
 .סעוװָאס עקירעגנּוה יװ טעיָאװעג ,טגָאלקעג

 ןעוועג ,ןקלָאװ ַא רעטנּוא ןופ ןעמיאװשעגריּפַא זיא הנבל יד
 רעטקידיײלַאּב ןּוא רעטגירדינרע רעד ןּופ ןײװעג םּוצ קיטליגכיילג
 רַאפ טאה סאװ ,דניק ןופ לצרעה ןטשטעװקאפ םעד ּוצ ,רעטױפ
 | ,ןטילעג טשינ דניז סמענייק

 םיא .טנעה יד ףיוא לגנּי םעד ןעמונעג טאה רעטומ יד
 .רַאפ טאה יז .םײהַא םיא טימ ןעגנַאגעג ןּוא טקיּורַאּב ,טשוקעג
 -עג טשינ ,טעקַאנ זיא יז סאו קיטליגכיילג ןעוועג ,ךיז ןא ןסעג
 וּב ןּכאכ יז יװ ןעזעג זיֹולְּב ,ךיז טקעװ דלַאװ רעד יװ טרעא
 רעדיװ ךיז ןּוא זלַאה ןַײז םּורא קירטש ַא ןפרַאװרַאפ ,ןטרעק
 | .טנייוועצ

 ,רופ:םיו :טלייצעג ןּוא ליװ:רופ-ּפיװ ַא ןסעזעג זיא ץעגרע
 ! ליװ-רוּפ:ּפיװ - ,רוּפ-ּפיא

 .עגניא ךיז דערפ טאה ןענײװ ןופ רעטרעטַאמעגסיֹוא ןַא
 םיא טימ טציירעג ךיז טלָאװ רע יװ ,טיירש לֹניֹופ רעד יו ,טרעה
 ;ןעגנולקענ טָאה ןרעיֹוא יד ןיא ןּוא

 -- פיו ,ּפיװ ,רוּפ:ּפיװ ,רּוּפ-ּפיוו --
 -- -- -- נָאלש ,גָאלש ,עמערָא גָאלש ,עמערָא גָאלש --

 טו: טיייייראאווופטטאטאאע בעט
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 ןכָארקרַאפ ןטלעז זיא סופ סשטנעמ ַא ּואװ ,ןּפמּוז יד ןיא

 ןשיװצ ןגעלעג זיא ,טרעגלַאװעג ךיז ןּבָאה םירזח עדליװ ןּוא

 ןעמ זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טאה'ס .רעגענ רעקיטוּפ-סקעז ַא ןטסּוק

 -ּוצ טאה רע .ןעגנּורּפשעגפיֹוא זיא רע ןּוא ןליּב טניה זַא ,טנייוו !

 . -מּורַא ןּבָאה ןעלסייוו יד ּואו ,ןגיֹוא עצרַאװש ,עסיֹורג ענייז טנפע

 ןּוצ רעטּומלרעּפ םענעצלַאמשעצ ךילּבלעג ןיא יװ ,ןעמּואוושעג
 .טגסיוא ןַא ןּופ ןגיוא יװ ,ןגיװצ יד ןשיװצ ןּופ טלקניפעגסרַא

 .היה רעטרעגנּוה

 ץַאלּפס זַא ,טסּואװעג טָאה רע .טרעקוּב ןעװעג זיא סאד

 רע ּואװ ,ןסיװ לָאז ןעמ ּוליּפַא ּביױא זַא ,טכַארטעג ןּוא רעכיז זיא

 ךיז ןלָאז ייז ,העש ייװצ רעּביא ןעמענ ךיוא טעװ ,ךיז טניפעג

 ןיא סאו ,סקיּב רעד ףיוא ןּוטעג קּוק ַא טָאה רע ,ןּביײלקרַאפ רעהַא

 ןעמ זַא ,ךיז ייּב טכַאמעגּפָא ןּוא טסּוק ןא טרַאּפשעגנַא ןענַאטשעג

 לױק רעטצעל רעד זיּב ,ּפַאכ טשינ ןקידעּבעל ןייק םיא טעװ

 ,טַאהעג הטרח ןייק טעמּכ טאה רע .ןקידייטרַאפ ךיז רע טעװ

 טעגרהרעד טשינ טָאה רע סָאװרַאפ ,ןּוטעג גנַאּב זיֹולֹּב םיא טאה'ס

 :לָאװ ןּבעל עצנַאגס רשפא ןּוא ןרָאי זַא ,טליפעג ,ןרולקעמ

 רעד ןיא טּבעלעגכרּוד טאה רע סאו ,סאד ןּבעגעג טשינ םיא ןעט

 החּפשמ ןייז ןגעג זיא הלוע עסיורג ַא ,הלוע ןַא .טכַאנ רענייא

 טשינ לָאמּוצ ךיז טָאה ףרָאד ןּופ רענייק ןּוא ןרָאװעג ןעגנאגאּב

 סיעכהל-ּוצ ףיוא יװ טאה ףרָאד סאד ,רעמ ךָאנ .טכַאמעג קידנסיװ

 .(עכריק) !"שטריושט , ןּופ תיּבה-לעּב ַא רַאפ ןרּולקעמ ןּבילקעגסיױא

 ןייז ןגיוצעגּוצ ןּבָאה ךעלּפעק עקישיילפ ,עטיירּב טימ ןעמאווש

 יד זַא ,טכַארטעג ,ןסעגדאפ סעלַא ןא טָאה רע .טײקמַאזקרעמפיוא

 ייּב זיא ליומ'ס ןּוא רעטּוּפ ןיא ןעלגײרּפּפָא רעטּומ יד טעװ ןעמָאװש
 םיא ,םָאװש ַא ןסירעגּפָא טָאה רע .רעסַאװ טימ ןרָאװעג לּופ םיא

 .ןכירק ןטײקשירַאנ עכלעזַא סָאװ טרעדנּואװעג ךיז ןּוא טשטעווקוצ
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 טָאה יררעק יװ טנַאמדעד ךיז טָאה רע .ןײרַא ּפָאק ןיא טציא םיא

 -- -- -- םיא ייּב ןטעּבעג ךיז ,ןסיּבעג ,טעּפַארדעג ,טרעװעג ךיז

 ? ךָאנרעד ןּוא
 רשד ףיױא טקּיקעג ,רעקיריורט ץלַא ןרָאװעג זיא טרעקוּב

 זַא טּביולגעג קרַאטש ,טּביֹולגעג טָאה רע שטָאכ ןּוא טכַאנ רערעטסניפ

 טּבױלג רעסיײװ ןייק זא ,ןעװעג רעכיז רע זיא ,טָאג ַא ָאד זיא'ס

 טײקיטכערעג טימ ןּוא ןגעװ ענייז ןיא טשינ טײג ,םיא ןיא טשי

 ּוצ טמענ רולקעמ .ןּוטֿפױא ליפ טשינ טלעװ רעד ףיוא ןעמ ןעק

 ןדעי םיא ייּב טסע ,רעּפרַאה רעטסימ ,חלג רעד ןּוא תובנג עלַא

 ןיא טָאה רע זַא ןסַײװ עלַא ? ןילַא חלג רעד ןּוא .גָאטימ גָאטנּוז

 ָאד ןּוא רעדניק יײװצ טימ ,עצרַאװש ַא ,ּבײװ ַא ךָאנ ַאטנַאלטַא

 ךיז לָאז טנװַא ןיא ןעצ ךָאנ זַא ,ןקידײרּפ ּוצ ףיוא טשינ רע טרעה

 !ןגעװ יד ףיוא ןענּופעג טשינ לדיימ ַא טימ ןַאמ רעגנוי ןייא ןייק

 .ןעמענ ּוצ המקנ ןריואוושעג ,טרעטיצעג טָאה רע ? עצרַאװש יד ןּוא

 ןָאלקעװַא ,סנייא'ּב .סנייא ןדניצרעטנּוא ,ןעגרעלנָא ייז טעװ רע

 ! רעייפ טימ ףרָאד עצנַאג'ס

 טרעקּוּב ,דרעּפַא ןּופ ןעשזריה סאד טרעהעג ךיז טאה סע

 ,ןטסּוק יד ןשיװצ טלעטשעגקעװַא ךיז ,סקיּב יד ןעמּונעג טאה
 זיולּב .ליטש ןעוװעג זיא סע .טרַאװעג ןּוא ןרעיוא יד טציּפשעגנָא

 יד טכַאמעג רעטלֹוּב ,ןּפמּוו יד ןיא טעקַאװקעג ןּבָאה סעּבַאשז

 ,טרעטנענרעד ךיז ,תֹולֹוק ןרעה ןעמּונעג ךיז ןּבָאה סע .טייקליטש

 םיא טאה ןעקַאװק סאד .ןטיז עלַא ןּופ ןעמּוקעג ,טרעטנענרעד !
 זיא רע .ןעמּוק תולֹוק יד ןענַאװ ןּופ ןרעה ּוצ טרעטשעג ,טגערעג

 טשינ ,"רעגענ, טראוװ סָאד טרעהעג טאה רע זַא רעכיז ןעוועג

 זיא אנוש רעד ּוצ ,טכַאדעגסױא ךיז טאה םיא ּוצ טסּואװעג

 ַא ןעזרעד ךיז רַאפ רע טאה לָאמַא טימ ןּוא ,טנָאנ ױזַא עקַאט
 סיפ עטשרעטניה יד ףיױא טצעזעגּוצ ךיז טאה טנוה רעד .טנּוה
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 טיירג ןעװעג זיא רע .םיא ףיוא ןּוט גנּורּפש ַא ןּבילקעג ךיז ןּוא

 טעװ ןסיש ןטימ זַא טּפַאכעג רעּבָא ךיז וויטקגיטסניא ,ןסישוצסיוא

 םעד ןטסָאמעגּפָא ,סקיּב יד טיירדעגסיוא ,ןרּוסמרַאפ ןיילַא ךיז רע

 סיפ יד ןפרַאװרַאפ טאה רענעי זַא ,טייז רענרעצליה רעד טימ טנּוה

 .לכרַאכ ַא טזָאלעגסױרַא ןּוא

 יװ טליפעג טאה טרעקּוּב ןּוא ןרָאװעג ליטש קירּוצ זיא'ס

 :עגסיוא ךיז טַאה רע .חומ ןיא ,ןרעיוא יד ןיא םיא ייּב טגנילק'ס

 .עגפיוא ,ריפ עלַא ףיוא ןכַארקעג ,ןעװעג זיא רע סיורג יװ ןגיֹוצ

 -עגכרּוד ,טנערּבעג ןּבָאה ןגיוא יד .ךרַאש ןדעי ,גנַאלק ןדעי טּפַאּפ

 ןיא ןּוא ךָאמ לגרעּב עטסנעלק'ס טקרעמַאּב ,שינרעטסניפ'ס ןסיר

 :.עג ךיז טאה סא ,עדייזרּוא ןַא סנייז טנַאמרעד רע טָאה ןצנַאג

 עקידלעקניפ ּואוו ,ַאגנָאק רעד ןּופ גערּב ןפיוא ריפ עלַא ףיוא טבנג

 ןגיוא ענירג ערעייז טימ טצילּבעג ןּוא טשיצעג ןּבָאה ןעגנַאלש

 שי ,ןעמלַאּפ עכיוה יד ןשיװצ ןּופ

 םענײא סקיּב רעד טימ ןּפַאכּוצּפױא טכַאמעגּפָא טאה רע

 םיא טיײהנגעלעג ןייק רעפיײרגנַא ענייז ןּבעג טשינ ,ןטייווצ ןכָאג

 ,ןלַאפַאּב ּוצ

 סָאד ,דרעפ יד ןּופ טירט יד טרעהעג ןיוש ךיז ןּבָאה סע

 =עג ,קידלּודעגמּוא ןרָאװעג זיא טרעקּוּב ,סעטָאלּב יד ןיא ןעשטּפָאט

 ?ןיש ַא טָאה לָאמַא טימ ,ןעמּוקרעטנּוא רעצימע ןיוש לָאז'ס טרַאװ

 .טכַאמעג דנילּב עגר ַא ףיוא ,ןגיוא יד טדנעלּברַאפ םיא רעּפרַאװ

 - .ַאראּפ יװ םיא טָאה ןקידעּבעל ַא םיא ןּבָאה יז זַא ,קנַאדעג רעד

 ןרָאװעג ךָאנ זיא'ס .ןסָאשעגסיוא קערש ןּופ טָאה רע ןּוא טריזיל

 םיא ייּב ןּבילּבעג זיא סָאש ןּופ גנַאלקּפָא רעד .רעירפ יװ רעליטש

 :עמיטש ַא טרעהרעד טַאה רע ןּוא ןרעיוא יד ןיא

 ךימ טסנעק ּוד סייוו'כ ! ףירעש רעד ,ךיא ןיּב סָאד טרעקּוּב --

 -- !רימ טימ ןענייז סָאװ סרעגַאװש יירד עניימ ןסיש ךיֹוא טסנעק ,ןסיש
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 ' ןפַאכ ךיד ןעמ טעװ ףוס-לּכ:ףוס ? ןעמּוקסױרַא רעּבָא ריד טעװ סָאװ

 ןּוא ךימ גלָאפ -- טקעמש סָאד סָאװ טימ ןגָאז טשינ ריד ףרַאדכ

 ...טנעה עניימ ןיא רעּביא ךיז ּביג

 .ןסירעגרעּביא םיא טרעקּוּב טאה -- !ןּבעל םייּב טשינ --

 -ייו ףירעש רעד טאה -- ץעזעג ןּופ טנעה יד ןיא ןיימ'כ --

 ןייק ןּופ ,עסייװ ןייק ןּופ טשינ טסייוו ץעזעג סאד --טדערעג רעש

 זַא טסליפ ּוד ּבױא זיא ! ךיילג עלַא ןענייז ץעזעג םייּב ,עצרַאװש

 ּוליפַא ּביוא ןּוא ןעײרּפַאּב ךיד ןעמ טעװ ,קידלּושמּוא טסיּב ּוד

 לי ,ןעקנעש ןּבעל סאד ךךיֹוא ריד ןעמ טעװ קידלוש ןייז טסעוו

 ? ּוטסגָאז סָאװ ,ַאה ,טּבעל רּולקעמ סיט :
 ףירעש םנּופ דיר יד ,ץיה ןיא יװ ןגעלעג זיא טרעקּוּב

 שזַארּוק רעד ןּוא ,ּפָאק ןיא ךיור טזָאלעגנַא ,טשימעצ םיא ןּבָאה

 -סכיילג רעד זיא סָאד זַא ,טליפעג טָאה רע ,קעװא םיא ןּופ זיא

 ןקישקעװַא םיא רע ןעק ,ליװ ףירעש רעד ּביוא זא ,געװ רעש

 ןגָאלשרעד ךיז לָאז רע ךעלגעמ ןיא טרָאד ןּוא ,ַאטנַאלטַא ךאנ

 ,"טייקיטכערעג ןגירק, ּוצ

 םעד טרעהעג רעדיװ ךיז טאה ? ּוטסגייװש סָאװ "לעװ, --

 ,ןָא טמּוק םלוע רעד רעדייא רעטנּוא ךיז ּביג -- עמיטש ספירעש

 !טעַּפש ןייז טעװ טלָאמעד

 טלעטשעגפיוא ךיז טרעקּוּב טאה - ּוצ רימ רעװש ָאט --

 !טנעה ערעייז ןיא ןּבעגרעּביא טשינ ךימ טסעװ ּוד זַא --

 זַא - טנַאהַא ןּביוהעגפיוא ףירעש רעד טאה -- רעווש'כ --

 !ַאטנַאלטַא ךָאנ ןקישּפָא ךיד ךיא לעװ טכַאנ ייּב טנייה ךאנ

 יד ןייטש טזאלעג טאה רע .ןטסּוק יד ןּופ סיורא זיא טרעקוּב

 :ףירעש םּוצ ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא ןּוא סקיּב

 ! ךימ ריטסערַא ,ךיא ןיּב טָא --

 רַאּפַא טײרגעגנָא טלַאה ףירעש רעד יװ טקרעמאּב טאה רע
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 .עג ךיז ןּוא טזגורּבעגנָא ןרָאװעג רע זיא ,"ןטעשזנַאמ ענרעזייא

 ; טגערפ

 ?ןדימש ךימ ריא טייג סאד --

 !סעי --

 טפרַאד סאו ּוצ ,ןּבעגעגרעּביא ןײלַא ךאד ךיז ּבאה'כ --

 ?ןדימש ךימ ריא

 ! ךיז טריפ ױזַא --

 .טרעקּוּב .טנעה יד ןסָאלשעג םיא קנילפ טאה ףירעש רעד

 .עג ירד ןזעװרענא רע טאה ,סרעטייר ןעמּוק'ס זַא ןעזעג טאה

 ּוצ ןטילעג ןּוא ןפלָאהַאּבּומא טליפרעד ךיז ,טנעה יד טימ ןּוט

 ךַאנ רע זיא קירּוצ טונימ ַא ,ןּבעגעגרעטנּוא ךיז טאה רע סאוו

 טציא ןּוא יז ןּופ ןדעי טימ ןענעכערּפָא טנעקעג ךיז ,יירפ ןעוועג

 רָאנ טּביילּב םיא ?רע ןּוא ..ןגָאלש ,ןקידיײילַאּב רעדעי םיא ןעק

 הע !טיײק ַא ףיוא טנּוהַא יװ ,ןיצ יד טימ ןערישטש ּוצ רעּביא

 טמעשעג ךיז ,ןּבאה ּוצ הטרח טעּפש זיא'ס זַא טּפַאכעג ךיז טאה

 -עג טלאו רעכלעוו ,טרעקּוּב ,רע סאוו ,ףראד ןּופ ןעגנּוי יד ראפ

 ןעגייז עלַא ײז ןּוא טדימשעג זיא ,;ייז ןּופ ףניפ ןעמּוקייּב טנעק

 .רעד יױזַא םיא טאה טדימשעג ןעװעג זיא רע סָאװ סָאד ןּוא .יירפ

 -ּורַא יד ןּופ רעגרע ,קידלּוש טליפרעד ךיז טאה ןיײלַא רע זַא ,ןגאלש

 ןּוא ,םיא טימ ןענעכערּפָא ןעמענ ךיז ןלאז יז טראוועג ,עקימ

 רעקידעּבעל ןייק ןּפמּוז יד ןּופ ןיױש טעװ רע זַא רעכיז ןעװעג

 .סיורַא טשינ

 .ייר יד ןענײז -- ! רע טײטש טָא !רעגענ רעד זיא טָא --

 ןּופ טָאה רענייא ןּוא ,דרעפ יד ןּופ ּפָארַא ןעיירשעג טימ סרעס

 !ףירעש ןרַאפ ייררּוה -- ןסָאשעגסיוא דיירפ סיורג

 !יירריה !"יררוה

 טלננירעגמּורַא ,ןעמּוקעגנָא סרעטייר יד ןענייז זייווקיצנייא
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 םיא ןלעװ יז עכלעװ ףיוא קירטש יד ןזיועג םיא ,רעגענ םעד

 א ,רע ןּוא ,ןײרַא םינּפ ןיא ןטסיופ יד טימ ןגָאלשעג ; ןעגנעה

 טימ ,טעקּורמעג ּפַאלק ןדעי ךָאנ טָאה ,רעטםדעצ ַא ,רעטדימשעג

 רעדיװ םיא לָאז ןעמ טרַאװעג ןּוא טלכיימשעג ךיז טכַאד ןגיוא יד

 .ןגָאלש

 ןעמּונעג םיא ,ףירעש ןפיוא ןלַאפעגפיורַא זיא רּולקעמ

 ַא םיא ןּוא רעגענ םּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא רע ,טנייװעצ ךיז ,ןשיק

 :ןיײרַא םינּפ ןיא ךיילג ןּוטעג יײּפש

 ! ריד טימ ןענעכערּפָא ךיז ךיא לעװ טציא ,עיטסעּב --

 ּפַאק םעד ןגיוּבעגניא ,ןטסיופ יד טשטעווקעגנייא טָאה רע

 ןּוטעג זָאל ַא ךיז ,קיּב רעטצײרּוצ ַא יװ ןוא קרַאק ןטיירּב ןטימ

 רּולקעמ ןּוא סּופ ַא ןּוטעג ּביוה ַא טָאה רעגענ רעד .רעגענ םּוצ

 .טלקייקעגרעּביא ךיז טָאה

 עלַא ןּופ ןגָארטעג ךיז טָאה !םיא טמענ !םיא טמענ --

 ,ןטייז

 :טימרעד ןיא ןיירַא זיא ףירעש רעד

 ,טגָאזעגּוצ רימ טָאה ריא טקנעדעג !םינכש ןּוא רעגריּב --

 ץעזעג םעד ןּבעגּוצרעּביא םיא ןפלעה טגָאזעגּוצ רימ טָאה ריא

 !טנעה יד ןיא

 !ץעזעג'ס ןענעז רימ --

 .ןטשינ שטנעמ ןייק זיא רעגענ ַא --

 !טנּוה ַא --

 ! ןעמ טסישרעד טנּוה םענעגּושמ ַא ןּוא !טנּוה ַא !טכערעג --

 טָאה -- !ץעועג ןּופ ןעמָאנ ןיא ךייא ּוצ רילעּפַא ךיא --

 !עגַאל ןיימ ןיא ןײרַא טייג -- ןעירשעג רעכעה ךָאנ ףירעש רעד
 ץעזעג'ס ?גנּוריגער יד רימ טלָאצ סָאװרַאפ ?ָאד ךיא ןיּב סָאװ ּוצ
 זַא סייו'כ ,ײװ ךייא טּוט סע סײװ ךיא .ןרעװ טיהעגּפָא לָאז
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 רעֹּבָא ןענעז רימ !עטַאט ַא ןיא רע ,טעטּולּב ץראה סרולקעמ

 -עג'ס ןּוא "ןטַאטש עטקינײרַאפ , יד ןּופ רעגריּב םעלַא רַאפ רעירפ

 טשינ זַא ,ןרעװ טיהעגּפָא ףרַאד "ןטַאטש עטקינײרַאּפ , יד ןּופ ץעז

 ןטייװצ םעד רענייא טעװ טשינ זַא ? רימ ןענעז רעגריּב רַאפ סָאװ

 ןיא ןירַא טיײג !םינכש ןּוא טניירפ ! ןסעפיוא טייהרעקידעּבעל

 רעסעּב טשינ טרָא ןיימ ףיוא טלָאװ ךייא ןּופ רענייק ,עגַאל ןיימ

 ...רילעּפַא ךיא ! ןעװעג

 .עג זָאל ַא ךיז רּולקעמ טַאה -- "סיָאּב/ רימ טפלעה --

 ןפָאלעגנָא ןעװעג ןענייז ןגיוא יד ןעמעוו ייּב ,רעגענ םּוצ ןּוט

 ךיז ןייצ עפרַאש יד טימ טלַאװ רע יװ ,ןּפָא ליומ'ס ,טּולּּב טימ

 .ןקידייטרַאפ טלָאװעג

 .טע ךָאנ ןּבָאה ,טּפּוטשענּפַא ןרּולקעמ טָאה ףירעש רעד

 ףירעש רעד .געלשעג ַא ןרָאװעג זיא'ס .ןּוטעג זָאל ַא ךיז עכעל

 .וצ טשינ ,סקניל ןּוא סטכער 'ּבָאלק, ןייז טימ ןגָאלשעג טָאה

 .רעגענ םּוצ טזָאלעג

 רעד סָאװרַאפ ,ןסָארדרַאפ ,ןסקַאװעג זיא םלוע םייּב סעּכ רעד

 יב ךיז טָאה לָאמַא טימ ןּוא ? רָאגט גָאלש ,ןָא ךיז טמענ ףירעש

 -עג גּונעג זיא סָאד .ּפָאק ןּופ טּולּב'ס טזָאלעג ּפַאלק ַא ןּופ םענייא

 םּוצ ןּוטעג רַאּפש ַא םלוע רעד ךיז טָאה יירשעג ַא טימ .ןעוו

 גָאטרַאפ זיּב .סיפ יד טימ ןטָארטעג ,ןפרָאװעגמּוא םיא ,ףירעש

 עריפעג םיא גנַאזעג טימ ןּוא רעגענ םעד טקיניײּפעג יז ןּבָאה

 .ןיירַא ףרָאד ןיא

+ 

 ןיא לָאמ ןייא טנישרע סָאװ ,'סּוינ םָאה קריוּב, ןיא
 אימ טײז רעטשרע רעד ףיױא טקורדענּפָא ןזעוװעג זיא ,ךָאװ
 ;תויתוא עסיורג
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 עט עא שעשה שיט ר
 : ) א א : ) א 8 יע ידיד א ו 1 יי 07 0: ץ ערי א

 ,העש ףניפ ןּופ געיעג א ךָאנ טכַאנ ייּב טנייה,

 טָאה סָאװ ,רעגענ םעד טּפַאכעג ןּפמּוז יִד ןיא ןעמ טָאה

 ."רעטכָאט סרּולקעמ .רמ טריפרַאּפ

 .כָאנ גָאטנּוז ,ןגרָאמ ןעמּוקרָאפ טעװ טּפשמ רעד,

 .תיֹּב ם'נופ טײװ טשינ ,לגרעּב רענַאידניא םייּב ,גָאטימ

 .רַאפ טָאה רעדרעמ רעד ּואװ ,ץַאלּפ ןּבלעז ןפיוא ,םלוע

 .,ןּברק ןייז טּפעלש

 טעװ םינכש ערעזנּוא ןּופ רענייק זַא ,ןפָאה רימ;
 .דנזעװנא ןיז ּוצ ןלעפרַאפ טשינ

 ."עטימָאק יד ו

 .וצ ןּביוהעגנָא סרעמראפ יד ןּבָאה ,גָאטימכָאנ ,דלַאּב

 ןענייז ןעמּוקעג .לגרעּב רענַאידניא םעד םּורַא ךיז ןרָאפּוצפיױונ

 .מּורַא טימ ,רעדנעלטָאקס עקיניײּבטײרּב ,עצרּוק .זיײװהחּפשמ יז

 טכאמעג יײז טָאה סָאװ ,ןסנַאװ ןָא ןּוא ךעלדרעּב ענעריושעג

 עקידרענייּב ,ןסינרעדנַאנַאפ םייּב ךיז ןטלַאה יז זַא ,ןעזסיוא

 עטלא ,ןפיל עטשטעװקרַאפ טימ ,טריזַארעג טַאלג ,רעדנעלגנע

 .טַאלּפ רעײז טימ ,סעּבמָאג יד ףיוא "סמעס לקנָא  טימ ןשטייד

 .עילַאטיא עכעלטע ,ןעמּוקעגרעּבירא טציא ןטלָאװ ייז יװ ,שטייד |

 -עגנַא ןּבָאה (קרַאװטלַא טימ רעלדנעה) "סרעלעּפ קנָאשזד, ,רענ ץ

 ,רעדניק יד טימ רעּבײװ יד ךעלעגעװ עלַאמש ערעייז ןיא טקאּפ

 .ראפ ןּוא טאהעג רָאנ ןּבָאה יז ךעלקעלג לפיװ ןעגנַאהעגנָא

 ןקַאּפ םייּב טעּבראעג ןּבָאה סָאװ ,ןוואלס .רעדליּפעג א טימ ןרָאּפ

 .ער .םידגּב עשימייה ערעיײז ןיא ןעמּוקעגנָא ןענייז ,ןצנארעמַאּפ

 ןרָאפעגנַא ןענייז ךעלטעלּב-ןעילימאפ עקימּורא יד ןּופ סרעטרָאּפ

 ןפָאלעג שירעליאװ ןּוא קידהּפצּוח ,ןדעּפָאסילעװ ערעייז ףיוא

 .ןציטָאג ןעמּונעג ןּוא טנאה רעד ןיא ריּפאּפ ,םלוע ןשיװצ

 םעד טלגנירעגמּורא , יז ןּבָאה "רָאםעּפָארּפ .ָאלאה, טימ
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 רעּביא ןיּב רַאה עסייו טימ ןקז א ,רעקײטּפַא םענעזעוועג

 .או שזרַאשוד אלא טּוה םענעסָאשעגּפָא ןא טימ ,ןעלסקא יד

 יד ןיוש זיא סָאד זא ,טנכיצראפ ענעדירפּוצ ןּוא ןָאטגניש

 טָאה "רָאסעּפַארּפפ .רעד סָאװ ,ירעשטניל עטסקיסיײרד

 .גָא יא געװ ןקידמאז ןטימ ,טניואװעגיײּב ןּבעל ןייז ףויא

 זיא רע .די רעקידמשּוגמ א ,ףרָאד ןּופ רעטסּוש רעד ןעמּוקעג

 זא ,טנַאמרעד ןּוא טלייאעג ךיז ,טציוװשרעד ,טּביױטשראפ ןעוועג

 .לא רעד ןיא ןײז טפראדעג רע טָאה טעיאמשראפ יוזא טקנּוּפ

 ןעמ יװ ןעז המּכשה רעד ךָאנ ןפָאלעג זיא רע ןעװ ,םייה רעט

 .רעטילימ'ס טריטשּומ

 / ,ןדיירפינּוצ טנעקעג טשינ טעמּכ ךיז ןּבָאה סָאװ ןשטנעמ

 לָאמַא טימ ןּבָאה ,טַאהעג טנייפ ךיז ,ןּבעל עצנַאג'ס ןטימעגסיוא ךיז

 :עמא ןיא טליטעג טשינ רעמ ךיז ,ןלײטרּורַאֿפ עלַא ןפרָאװעקעװַא

 םעד ןא ןסעגרַאפ ,ןװַאלס ןּוא רענעילַאטיא ,ןשטייד ,רענַאקיר

 ,טקיניירַאפ ךיז ןּוא טריטסיזקע טשינרָאג טלָאװ רע יװ ,םענלעצנייא

 רעד טימ ןענכערּפַא ןעמּוקעג ךיז עסַאר עסיײוװ יד זיא סָאד

 .רעצרַאװש

 םּורא טגיײלעצ ךיז ,רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא םלוע רעד

 יד רעדײא ,קריצ ַא ןיא יװ קידלּודעגנּוא ןרָאװעג ,לגרעּב םעד

 .ןרידָאלּפַא ּוצ ןּבױהעגנָא ןּוא ךיז טנפע ענעצס

 ןענַאטשעג ןענייז רעדלעפ:לװנַאּב יד .סייה ןעוועג זיא סע

 גראב .דרע רעד ּוצ ןגיוּבעג ךעלּפעק עטילּבעצ יד ,עטּביֹוטשרַאפ

 טמיוצעגמּורא ,(םלֹוע תיֵּב ירעטעמעס יד ןגיוצעג ךיז טָאה ּפָארַא

 ןיא ןפַאלעג ןענייז סָאװ םירבק יד ,טױלּפ םענרענייטש ןסייוו ַא טימ

 עטיירּב יד ,טרעטנענרעד ךיז סנטייוורעד ןּופ ןּבַאה ,תורּוש עכיילג

 עסיײוו יד ןּוא ךעלזייה עטכעלַאקעגּפָא יװ ןעזעגסיוא ןּבָאה רענייטש

 ןטציירקעג ַא ןגעו ,תונמחר ןגעוו טלייצרעד ןּבָאה ייז רעּביא םימלצ
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 0 ירא א א אט א עא
 ַו

 .עכַאװש יד ךיז ּוצ טפּור סאוו ,טָאג

 טרעהעג ךיז טָאה -- ! םיא טריפ ןעמ ! םיא טריפ ןעמ --

 : ,ןטייז עלַא ןּוּפ

 םּוצ רעטנענ ןּפּוטש ןעמונעג ךיז ,ןעגנּורּפשעגפיוא זיא םלֹוע רעד

 .רעגניפ ץיּפש יד ףיוא טלעטשעג ךיז ,לגרעּב

 טלָאװ רע יװ ,ךיז רַאפ טקּוקעג ,ךיילג ןעגנַאגעג זיא טרעקוּב

 רעד ןיא ךָאנ .קיּור ןייז ּוצ ןזעגסיוא טָאה רע .ןעזעג טשינ םענייק

 ןּוא ףירעש םעד ןּבעגעגרעּבכיא ךיז טָאה רע ןעװ ,טכאנ רעּבלעז

 זיא ,ןטעגרַאעצ ַא ,ןטלייּבעצ ַא טכַארּבעג םייה ַא םיא טָאה ןעמ

 -יִצ ּוצ טרעהעגפיוא טָאה רע .הרוחש:הרמ ערעווש ַא ןלַאּפַאּב םיא

 ,ןּבעל סאד ןעקנעש םיא לָאז ןעמ ןטעּבעג טשינ רעמ ךיז ,ןרעט

 ערעייז ףיוא טרעפטנעעג טשינ ,עקימּורַא יד ּוצ קיטליכיילג ןעוועג

 טָאה רע זַא ןּוא רעטכַארטרַאפ ַא ןסעועג רע זיא ןהעש .ןגָארּפ

 ןגעװ ,סָאד ןעװעג טשינ סָאד ןזיא ,טגָאזעגסױורַא סעּפע ָאי ןיוש

 זיא סע סאו ,טײקשירַאנ ַא סעּפע רָאנ ,טכַארטעג טָאה רע סָאװ

 :עג טָאה רע ןעמעװ רעקיצנייא רעד .ןעגנַאגעגנָא טשינ רָאג םיא

 ןיא רעסעּב טליפעג ךיז טָאה רע .חלג רעד ןעװעג זיא טרעפטנפ

 טאה ןעמ יװ ,ןענײל םיא לאז רע ןטעּבעג םיא ,טרַאװנגעג ןייז

 הרוחש הרמ יד זיא טניילעג טָאה חלג רעד זַא ןּוא .ןסּוזעי טציירקעג

 ,טײקצרַאװש עטעפ ַאזַא טימ טצנַאלגעג טָאה םינּפ ןייז ןּוא קעװַא

 ,טיוה יד ןדיינשנייא טעװ ןעמ ּבױא זַא ,ןעזעגסיוא טאה סע זא

 םּוצ ןעמּוקעגּוצ ןזיא רע זַא ,טציא ,טּולּב ץרַאװש ןעניר טעװ

 ןּוא םֹלֹוע ןפיוא קילּב ַא ןפרָאװעג ,טמלצעגּפָא ךיז רע טָאה לקנעּצ

 -עלַא טעמּכ טָאה רע .ןדניוװשרַאפ זיא םינּפ ןייז ןּופ טיײקיּור יד

 :עג ךיז ,ןעמענ עקילדנעצ ןפּורעגנָא עגר ןייא ןיא ,טנעקרעד ןעמ

 ,םיא ןעק רע ,הֵא .טייטש רעטסײמטסַאּפ רעד ןעמעװ טימ טרעדנּואוװ

 ךיז טָאה ךַאװ עטצעל יד טציא ,עילימַאפ ןייז ןסעגרַאפ רָאנ טָאה
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 יירד טלָאצאּב ,(ליּבָאמָאטװַא) "ןישַאמ , עייג ַא טפיוקעג ןַאמ רעד
 שעד ןּופ ןעײרּפַאּב טנעקעג טשינ ךיז טָאה טרעֶקּוּב .רַאלַאד טנזיוט
 ךיז רַאפ ןעזעג ,גילפ רעטנשקערעפ ַא ןּופ יװ ,ןעמָאנ םענעסעגרַאפ
 ןּוא סָאג יד ןעזעג ,ליּבָאמָאטװא ןקידרַאלָאד-טנזיוט-יירד םעד
 טנעקעג טשינ רעּבָא ךיז ,טניוװעג טָאה ןַאמ רעד ּואװ ,זיֹוה סאד
 טגנערטשעגנָא רעטייוו ךיז ,ןּופרעד ןטילעג ; ןעמָאנ ןייז ןענַאמרעד
 טציא םיא טָאה סאו ,ךַאז עטסקיטכיװ יד ןעװעג טלאו סאד יװ
 : : .טריסערעטניא

 :עג ךיז ןבָאה ,טכַארּבעג ןטרעקּוּב ןבאה סאו ןשטנעמ יד
 :ָאשװא ַא ןּופ ןעמּונעגּפָארַא ןבאה יז .ןערָאּפ ןייא ןיא ןטלַאה
 .קישַאק ענעטכאלפעג ,עּבַאטש ענרעזייא ןא ,קירטש ,ןטייק ליּבָאמ
 | .טּפַאנ טימ ךעל

 .טגערפעג רענייא טאה -- ? ץלַאה זיא ּואו --
 ןבילבעג רעטייװצ ַא זיא -- ? ץלָאה זיא ּואװ ,עקַאט --

 ,ליֹומ טנפעּוצ ַא טימ ןייטש
 ! ןעגנערב ןּוא לדלעו םּוצ ןרָאפוצ רעצימע זָאל --
 ? ןרָאפ ןייג טציא --
 ? ןקיטעּפשרַאפ ןעמ טעװ --
 ! הרבח ,?ענש סע טכַאמ --
 ַא טימ ןּוא ליבאמאטווא ןַא ףיֹוא ףױרַא ןענייז ןעגנּוי ףניפ

 | .ןדניװשרַאפ ףייפ
 ןסערעד טאה םֶלֹוע םעד .ןראוועג ןסירעגּפָא זיא החמש יד

 ,ןטאש ןיא ןצעזּוצ ןעמּונעג זייווקיצנייא ךיז ,רעגענ ןפיֹוא ןקּוק ּוצ
 | .ןסעגעג ןּוא "סעשטיוודנעס, ןעמּונעגסיורא

 ןיילַא רענייא ןפערט טלָאװעג טשינ םיא טימ ךיז טלָאװ ךיא
 .ןטרעקּוּב ףיוא ןזיוועג רענייא טָאה -- !טכַאנ ייּב

 ?קרַאטש ןייז רע זּומ ,ךיױה יֹוזַא זיא רע לײװ טסניימ ּוד --
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 טסלָאז לרעפניפ ַא ןּבעגעג ךיא טלָאװ זיא רע ךַאװש יװ --
 ! "טייפ, ַא ףיוא ןפּורסױרַא םיא:

 ! ןעמּוקעגייּב ּוד יװ ףניפ עכלעזַא טלָאװ רעגענ רעד ,ַאה ,ַאה --

 !סיַאּב ,"ּבַאשזד, רערעווש ַא ןייז טעווס --

 .טפַאלּוצ רענייא ךיז טָאה -- ?ןטָארּבּוצּפָא םיא ,סָאװ --

 ןייק טּונימ קיצנַאװצ ןיא םיא ןּופ טעװ רעייפ טּוג ַא ייּב --

 !ןּביילּב טשינ רכז

 !העש עּבלַאה ַא רעּביא ןעמענ טעװ'ס זַא ,טעוו'כ --
 ?לפיוו ןיא --

 ! סנייא .ּוצ ייווצ --
 ! טיײר:לָא --

 טָאה -- ,ַאה טּפַאלקעגּוצ טּוג יז ןּבָאה ףירעש םעד ןּוא -- !
 .ןפרָאװעגנײרַא רענייא:

 .טעּב ּוצ טגיל רע --

 !יֹוזַא טּוג ---

 !זָאנ רעד ןיא רעפעפ ליפּוצ טַאהעג ןיֹוש טָאה רע --

 !רעגענ ַא רַאפ ןעמענּוצנָא ךיז ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ טעװ --

 ןצעזּוצ ךיז טמּוק ;ןעלגערּפ ָאד ךיז רימ ןלעװ סָאװ --

 ! רעליק זיא טרָאד ,םיֹוּב ןרעטניהז

 רשטסּוש רעד טָאה -- ? עטַאט רעד זיא ּואו ירעה ָאלַאה --

 .עצײלּפ רעד רעּביא לרּוחּב סיוויל ןּוטעג ּפַאלק ַא

 ּבאה'כ !טיײרדעצ זיא רֶע ?ןטלַא ןיימ טשינ טסנעק --

 טלכימשעג ירעה טאה -- ! םיא טימ "טנעמּוגרַא, ַא טַאהעג טנייה

 שעװ ןיילא ןּוא קריֹוּב ןיא ןזָאלּוצרעּביא זנּוא טעשַארטס רע --
 ןעמ ףרַאד םיא טול !ןדיי ןשיװצ קרָאי-ּוינ ןיא ןצעזַאּב ךיז רעד
 ,ַאה ? ריד טלעפעג יװ ,רעגענ םעד טשינ ,ןשטניל ףרָאד עצנַאג'ס

 !ַאה ,ַאה;



 םעד טקּורעגפױרַא רעטסּוש רעד טאה -- ? ּוטסנײמ סאוו --

 ןענערּברַאפ ּוצ -- שיפַאזַאליפ ןראװעג ןּוא שילעּפַאק ןפייטש

 ! סע ןענעק םיוג רָאנ !בל ַא ןּבאה ןעמ ףרַאד ןצרַאװש ַא ּוליפַא

 ירעה טאה -- !רעטלַא ןימ יװ ןראהנירג : ַאזַא טסיּב --

 .ןײרַא םינּפ ןיא ןּוטעג ךַאל ַא םיא

 -עצ ןייז ּפָאק סירעה ףיוא טגיילעגפיֹורַא טאה רעטסּוש רעד !

 -נייא טײקנפלָאהַאּבנוא ןּופ שזַא ךיז טָאה רענעי זַא ,טנַאה ענעריוי

 ?רַאפ ןּוא טרעפטנעעג טשינ ראג ,לּוטּב טימ טקּוקעגנָא םיא ,ןגיֹוּבעג -

 .םֵלֹוע ןשיװצ ןדניווש

 .טקּוקעגכאנ ירעה םיא טאה -- ןרָאהנירג ַא --

 ,ןפּורעגנא רעצימע ךיז טאה--"ןָאטסקעס, ןטימ טדער רע --

 י ? רעגענ רעד ,רעװ --

 ?רע ליװ סאוו --

 ,טשיג סייוו ךיא --

 ,לעּביּב ַא ןּבעג םיא לאז ןעמ ליװ רע --

 .םּורפ יז ןרעװ טיֹוט ןרַאפ --

 עצנַאג ַא ןעװעג םיא ייּב זיא חלג רעד זַא ,טגאז ןעמ --

 ,טכַאנ

 םיא רימ ןלעװ דלַאּב -- ןיז רַאּבקנַאד זנּוא ףרַאד רע --

 .ןיירַא ןדע-ןג ןיא ןקיש

 :ןענייל ןעמּונעג לֹוק ןפיֹוא ןּוא טינקעג רעדינַא טָאה טרעקּוּב

 ןייא ןיא ןטלַאהעג טאה סאו םֶלֹוע רעד ."ןַאשזד ןקילײה,, ןּוּפ

 ךיז ןּוא ןעלמּוט ּוצ טרעהעגפיֹוא ,קירעגיינ ןרָאװעג זיא ,ןסַאּפש

 ,טרעטיצעג ּביֹוהנא ןיא טָאה סאוו עמיטש סטרעקּוּב .טרעהעגנייא

 .דלעפ ןרעּביא ןעגנּולקעג רעכעה ,רעכיז ןראוועג זיא

 א ךױ סאה למיה ןיא יװ ןעועג בָאה ךיא ןוא - - -- .

 "רימ ּוצ טדערעג טאה סא ,עמיטש עטשרע יד ןּוא ,טנפעעג ריט
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 :טגאז ןּוא רימ ּוצ טדער סאו ,טיײּפמָארט ַא ןּופ יװ ןעגנּולקעג טאה'

 ןלעװ סאו ,ןכַאז ןזײװ ריד לעװ ךיא ןּוא רימ ּוצ ףױרַא םּוק;

 "-= הה ר רעטעפש ןעשעג

 םלוע רעד .טסניד:סעטָאג ַא ייּב יו ליטש ןרָאװעג זיא סע
 יד רַאפ ןּוא טרעהעגנייא ךיז ,לגענ ץיּפש יד ףיוא ןענַאטשעג זיא

 יד ּואװ ,ירעטעמעס עטרעוװילגרַאפ ַא טכיײלּבעג ךיז טָאה ןגיוא
 -רַאפ ןטסנעלק םעד טּפמעטעגּפַא ןּוא טמַאצעג ןּבָאה םימלצ עסייוו
 :עגסיוא ,טליפעג טכעלׂש ךיז ןּבָאה סרעמרַאפ ערעטלע יד .גנַאל

 -נּולקעג טָאה עמיטש סטרעקוּב .קילּב סנטייוצ םעד רענייא ןטימ

 יװ למיה םּוצ טדנעװעג ןגיוא יד ,רערָאלק ןּוא רעכעה ץלַא ןעג

 ןעװ ןטסירק עטשרע יד ןעזסיוא טזּומעג ןּבָאה ױזַא ,רעקילײה ַא
 .סנפיוה:רעטייש יד רַאפ ןענַאטשעג ןענייז יז

 .רַאפ ,ןקּיקמּורַא ןעמּונעג ךיז לָאמַא טימ טָאה םלוע רעד
 :ןטייװצ םעד ןגערפ ןעמּונעג טָאה רענייא ןוא ןטרעקּוּב ןַא ןסעג

 ?טרָאד זיא סָאװ ?רעמ רעד זיא סָאװ --
 סעמעװ ,ןַאמ רעקירעדינ ַא ןענאטשעג זיא םלֹוע םעד ןשיוצ

 :יטש ןייז ןּוא ןעזעגסױרַא זיולּב ךיז ןּבָאה ןטסיופ ענעּבױהעגפיוא

 : סיורא רבק ַא ןּופ יװ ,טכייפ ןּוא ּפמעט ןעגנּולקעג טָאה עמ
 הּפרח ַא זיא ,ןטסירק טייז ריא ּביֹוא ; ריא טייז ןטסירק --

 | : !טשינ טסירק ןייק ךיא ןיּב ,טסירק ַא ןייז ּוצ

 ןעוװעג ןענייז ןגיֹוא יד .טרעטיצעגפיא טָאה םלוע רעד
 יװ ןעזעגסיוא ייז ןּבָאה ןצנַאגניא ןּוא ,טנפעּוצ רעליימ יד ,רַאטש
 יד טנָאקעג טלָאװ טנַאה עדעי ןּוא ןטָאנקעגסיֹוא םייל ןכייװ ןּופ

 * ,ןטענקרעּביא ,ןגיוּב ןסַאמ
 ןפיוא ןזיװַאּב ךיז טָאה סָאװ ,ץלָאה טימ ליּבַאמַאטװא רעד

 .למערדעגנייא סָאװ-רַאנ רעד זַא ,ןעוועג גּונעג זיא געװ ןקידמַאז

 ןקעוופיוא קירּוצ ךיז לָאז ,ןרעכַאװש ַא ןקיניײיּפ ּוצ ןגינעגרַאפ רעט
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 .תֹולוק טרעהעג ךיז ןּבַאה ןטייז עלַא ןּופ ןּוא

 ?"יקנעי, רעד ,רע ליװ סאוו --

 לָאד םיא ףרַאד רעװ --

 ! ןַאטסָאּב ךָאנ ןייג רע זָאל --

 םעלא םעד ּוצ טלאװ סיקנעי עטמַאדרַאפ יד טשינ ןעװ --

 ! ןעמּוקעג טשינ

 ךדשמ ךיז ײז ןזָאל -- סרענענ יד טיירפאּב ןּבאה יז -

 ! עצרַאװש יד טימ ןייז

 ןעמּונענ טאה ןעמ ,ליּבַאמַאטװא רעד ןפָאלעגנא זיא :לייוורעד

 .ערעווש טימ טּפַאלקעג ,ןיירא לגרעּב ןיא ףיט עּבַאטש יד ןּפַאלק

 -."ןַאשזד ןקיליײה, ןּופ רעטרעװ יד טכליהרַאפ ןּבאה סאוו ,סרעמַאה

 ץלַאה סאד טגיילעצ ,רענייטש טימ טגײלעגנָא ןעמ טָאה עּבַאטש יד

 .ןטרעקיּב ּוצ ןעגנַאגעגרעטנּוא ןענעז ןשטנעמ ץּוט ּבלַאה ַא ןןא

 ? קיטרַאפ --

 ,טקוקעגנא יז ,טלעטשענגפיוא ךעלעמַאּפ ךיז טָאה טרעקוּב

 ןעמונעג ,רעמינּפ ערעַײז ןסעגרַאפ טלאועג טשינ טלאו רע יװ

 !טלייטעג יז ,טַאלּב ַא ךָאנ טַאלּב ַא "ןאשזד ןקיליײה , ןּופ ןסייר

 ,םלֹוע ןקימּורַא םעד

 רעצימע ןעװ זַא ,טליפעג ,ךרּוד ןעמעלַא ייּב זיא רעדיֹוש ַא

 ןייק םענייק ײּב ךיז טלאו ןיא םיא רַאפ טציא ךיז טלעטש

 .םייהַא ןרָאפעצ ךיז ןטלָאװ ייז ,ןּביױהעג טשינ טנַאה

 רעּביא טגײלעג ךיז טאה טײקליטש עדנקירד ,ערעװש ַא

 טּפוטשעגכרּוד סרעמרַאפ עקינייַא ךיז ןּבָאה ,טרָאד ןּוא אד .ןעמעלַא

 ןגיּפשעג ,ןטלָאשעג סּורדרַאפ ןּופ ,םֵלֹוע ןשיוצ סנגיוּבנלע יד טיש

 'טימ ןעדניװשרַאּפ ןענייז ערעדנַא .םייה ַא ןייג טזָאלעג ךיז ןּוא

 טכַאמעג םיא ,םלֹוע ןפיֹוא טקריװעג טאה סאד .,ןליּבאמאטווא ערעייז

 .ןקַארשעגרעּביא ךיז ,טליפרעד סע ןּבָאה רעריפנא יד .רעזעוורענ
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 אי
 יה(, 2,-י "ר" טי יה ר אה א א א ראש א ר יט יא }טיש "וי ,יייצ ר יי עט אש
 יז גיי יו : קה א : 0, א ץ שה א א 0( 4 א יי ראד

 ו 1 00 יא יי ישי יט אי יז
 טי : ץ װ 00 יב

 ּו

 םִיא לָאז ןעמ טַאהעג ארֹומ ןטלאוו ייז יװ ,ןטרעקּוּב טלגנירעגמּורַא

 : םיא ּוצ ןענאטשעגּוצ עטערּומכעגנָא ןּוא ,ןסיײרסיֹורַא טשינ

 : { קיטרַאפ --

 ןּוטעג הליפּת עליו ַא ,טינקעג רעדינַא רעדיװ טאה טרעקוצ

 ,ןעינק ענייז ןּבענ ןכַארקעג זיא סאוו ,למרעװ ןיילק ַא ףיֹוא טקיקעג

 טשינ סע לָאז ןעמ טַאהעג ארומ טלָאװ רע יװ ,טרַאשעגקעװַא סצ

 ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .טלעטשעגפיוא ךיז רעקיור ַא ןּוא ןעטערטעצ

 םּוצ ןעגנַאגעגּוצ זיא רע .רָאפ םיא טייטש סאוו טשינ טפיירגַאּב רע זַא

 רענרעזײא רעד ןָא סעצײלּפ יד טימ טרַאּפשעגנָא ךיז ,לקנעּב

 יד ףיא ,םלוצ ןכיױא טקוקעג קיטליגכיילג ןּוא םּוטש ,עּבַאטש

 .םיא םּורַא ךיז ןערָאּפ סאוו ןשטנעמ

 .אטש רעד ּוצ ןדנּוּבַעגּוצ םיא ןּבָאה ןשטנעמ ץּוט ּבלַאה ַא

 ,רעּפרעק ןייז םּורַא ןטייק ןּוא קירטש טּפינקעג ןּוא טיירדעג ,עּב

 .סיוא ןַא יװ ןזיא םעד יײּב ןייטש ןּבילּבעג זיא רע זַא ,ױזַא

 ,ץלָאה רעקיטש טימ טגײלעגמּורַא םיא טאה ןעמ .רעטקַאהעג

 .טפַאנ טימ ןסַאנַאּב ץלַא ןּוא ןגייווצ ענעקורט

 -עג ,רעצעלּפ יד ןּופ ןּוטעג רַאּכש ַא ךיז טאה םלוע רעד

 ןליּבָאמָאטוװא ףיוא ,רעמייּב ףיוא ןכַארקעגפיורַא ,ןעז רעסעּב טלאוו

 ןטלַאהעג ןּבָאה רענעמ ,רעדניק יד ןּביױהעגפיוא ןּבָאה סעטַאט

 סמעטָא ענעטלאהעגנייא טימ ןּוא ןעלסקַא יד ףיוא רעּבײװ ערעייז

 .ןעשעג טעוו'ס סאו טרַאװעג

 טימ ןעגנַאגעגרעטנּוא זיא ,קידבוט-םוי ןּוטעגנָא ,רּולקעמ

 : ןרזחּוצרעּביא טרעהעגפיוא טשינ ןּוא עדריװ
 -כערעג ןגירק ןפלָאהעג רימ טָאה רע סאו ,טָאג קנַאד'כ --

 -- טָאג קנַאד'כ !רעטכָאט רעמערָא ןיימ רַאפ טייקיט
 ,ןּוטעג דניצ ַא ךיז ןּבָאה ןגיוא ענעשַאלעגסױא סטרעקּוּב

 ּפָאק ןיא ,ןפײלש יד ןיא ןּוטעג רַאּפש ַא ךיז טאה טּולּבּפ
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 א יא טא אש עי טאטע אט

 .ןא ,ןעמונעגמורַא טייקיטכיל ַאזַא םיא טָאה ,רעקיטפול ןרָאװעג זיא

 ןשינעעשעג לָאצ ַא ןָא .םלוע ןצנַאג םעד טּפַאכעגמּורַא טָאה רע

 טימ ,רָאלק טלוּב ױזַא עלַא ,עגר ןייא ןיא טנכײצעגּפָא ךיז ןּבָאה

 יװ ,ןגיוצעג ךיז טאה ןטייקיניילק יד רעטניה ןּוא ןטייקינילק עלא

 ןשיװצ ןּופ טקוקעגסיורא ,טייקניילּב עטקיטיײװרַאפ ַא ,םולח ןיא

 .ץראה סאד טּפמערקעגנייא ,שינעטלעהאּב א ןּופ יװ ,ןשינעעשעג יד

 -- -- יררעק ,יררעק : טמיורעגנייא לָאמ סעדעי ןּוא

 ןגָארטעגּוצ סע ןּוא לעפעװש א ןדנצּועגנָא טאה רּולקעמ

 ,ןו"װצ יד וצ

 טלָאװ טניװ ַא יװ ,טפּול רעד ןיא ךרּוד זיא -- ..,ההָּיּוא --

 ,ןוטעג ראּפש א רעטנענ ךיז טָאה םלוע רעד ןּוא ,טייוועג

 דלַאּב .למעלפ עיױלּב ַא ןעזעג זיולּב ךיז טאה עגר ַא רעּביא

 ,ןטָאשעצ ךיז ןּבָאה ןעקנּופ ,טרעקַאלפעצ ךיז טּפַאנ רעד טָאה

 סטרעקוּב ךיז ןּבָאה קילּבנגױא ןייא ןיא .ןקַאנק ןעמּונעג טאה ץלָאה

 .שילפ ןיפ עילַאמס ַא טרעהעג ךיז טאה'ס ןּוא טּפַאכעגנָא ןזיוה

 ,ןוטעג ץכערק ןייק לָאמּוצ טאה רע

 ,רעדיילק ענייז רעּביא ןכַארקעג ךילעמַאּפ ןענייז ןעמאלפ יד

 ןקלָאװ ןעיורג ,ןטכידעג ַא ןּוּפ ןּוטעג רַאּפש א ךיז ןּבאה ןעקנּופ

 .םיונעצ ןייז ןיא ןּוא ּפָאק םעד ןּוטעג יירד א טאה טרעקוּב .ךיור

 .טײקדלימ ַא סעּפע ןעװעג זיא םינּפ טקיטייוװראפ ,טעשטרָאקעג

 ,קירטש יד רעטניה ןעשטרַאק ןעמּונעג ךיז רע טאה לָאמַא טימ

 ןעדנעסקַאװ ןּופ פאק םעד טקּורעגקעװא סאווטע ,ןּוטעג יצא ךיז

 : ןגירשעצ ךיז לָאמ ןטשרע םּוצ ןּוא רעייפ

 סעּפע ךייא ּבאה'כ !ּפֶא ךימ טזאל ןשטנעמ ! טאג ןיימ ,יוא --

 ...טָאג ןיימ ,טַאג ןיימ ,יוא ,ֿפָא ךימ טזָאל ךייא טעּב'כ ,ןגָאז ּוצ

 -עגנייא ןייצ עדנעיירש-סייוו יד ,ןטסיופ עטשטעווקרַאפ טימ

 צטקיטּולּברַאפ ַא יװ ןעועגסיוא ןּבאה סאו ,ןּכיל יד ןיא ןסיּב
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 שש יו יו א הע רער אש ,איייטסשש ישי בי טאש טעאריע יאטשייש
 ! שא שא טא א רע

 0 1 'י ָ ץ או יחק א ו ריב ערע א
 0 1 : יא

 ערד :
 א

0 

 ןדעי טימ ןגיואווַאּב טעשטרָאקעג ,טיירדעג ךיז רע טאה ,דנואװ

 טימ ןגירשעצ ךיז טאה רע .טצכערקעג ,לּוקסּומ ןדעי טימ ,דילג
 רעד ףיוא ,טנעה יד ףיוא ןלּוקסּומ יד .תולוק עדנעלסיירטפיוא
 עקיטּולּב ,ןגיוא יד ; ןצַאלּפ םּוצ זיּב ןגױצעגנָא ךיז ןּבאה טסּורּב

 טכליהראפ ןענייז ןעיירשעג ?ד ןּוא ּפָאק ןּופ ןכארקעג ןענייז

 ; ןומה ןדליװ ןּופ ןראוועג
 ן ןּוט ױזַא עלַא טימ ףראד ןעמ --
 (עיצקעל ַא) .ןָאסעל ַא --
 ! ןלַאפַאּב טשינ לדיימ סיײװ ןייק רעמ ןיוש טעװ רע --
 .טקעלַאּב ךיז ןּוא ןּוטעג ףינש ַא רענייא טאה -- !טסליפ --

 ! עקַאט ,ה-הַא --

 ! טעילאמס --

 ! ריזח ַא --
 רע .קילג ןּופ טלקַאוועג ךיז ,טשױרַאּב ןעוװעג זיא רּולקעמ

 ןטסיופ יד טימ ןּפַאלק ןמּונעג ךיז ,קָאר םעד ןפרָאװעגּפארַא טאה
 -עג קירעזיײה ןּוא סיפ יד ןפראוועגריּפַא טכייל ,טסּורּב רעד ןיא
 טאה בצק רערעטלע ןַא ,טּפַאכעגרעטנּוא טאה םלוע רעד .ןעגנּוז

 ךיז ,טשּיקעג ךיז ןּבאה ַײז .סמערא יד ןיא ןפראוועג םיא ךיז

 ןּבאה סרעּפרעק עטציהעצ ערעייז ןּוא דרע רעד ףיוא ןגיוצעגסיוא
 ךיז ,דליװ ןראוועג זיא םלוע רעד .זארג ןפיוא טעשטרָאקעג ךיז

 טלאװעג ךיז לָאמַא טימ טלָאװ רע יװ ,ןגירשעג ,טּפַאכעגמּורַא
 .יז םּורא טייק ַא יװ ןעננאהעג זיא סאוו ,סדמערפ סעפע ןּופ ןעיירפאּב

 ייווצ ַא ךאנ טאה יירענידנצעג סאד יװ ,ןעזעגסיוא טאה'ס ןּוא סיפ ענ
 ,ןשטנעמ םניִא טּפַאכעגפיוא קירּוצ ךיז ,ףָאלש ןקירָאי טנזיוט

 ,רעּבייל ענעסימשעג ,סרעּפרעק עטרעצעגסיוא יד ראפ המקנ טמעג
 .טײקנטלַאהעגקירּוצ ןּופ תורוד יד לצראו ןטימ ןסיירסיוא ליוו
 טראוו-ףּוׁשּכ םעד טימ טאה סאו ,טאג ןטציײרקעג םעד ןעמ טאה
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 .סיוא טימ טלגנַארעג ךיז ,רעטעג עטלַא יד ןכָארּבעצ "תונמחר}
 עפאטש רעד ףיוא טצעזעגפיורַא קירּוצ ,דניז ןּוא טײקנסַאלעג
 .ןדנוצעגרעטנוא ריא ןּוא

 תוחֹּכ יד יװ ,רעכַאװש ןראוועג ןענייז ןעיירשעג סטרעקּוּב
 ףיוא ןגעלעג זיא טשלחרַאפ יװ ,ּפָאק רעד ,ןזָאלרַאפ םיא ןטלַאװ
 ךיז ןּוא טצכערקעג זיולּב ,ןטלָאשעג טשינ טאה רע .טסּורּב רעד
 ; ןטעּבעג

 ,.ןשטנעמ !ךימ טסישרעד ,תונמחר טאה ,ןשטנעמ --
 : .טרעהעגּוצ טשינ ךיז טאה רענייק
 יד םּורַא ןעװעג זיא סאװ ,קירטש רעד טָאה גנּולצולּפ

 .טואלעגכאנ ןּוא טנערּבעגרעּביא ךיז ,טסּורּב רעד ןוא ןעלסקא
 ןוא סמערא יד ןּוּפ טשטילנעגּפארא ךיז טאה טײק יד
 ןּוא טירט עכעלטע טלעטשעג ,טכײלגעגסױא ךיז טָאה רע
 ןלאמעג ןענײז רעדײלק עדנענערב ךעלקיטש .ןּוטעג סיר ַא ךיז
 ,טרַאד . ןּוא ָאד

 ךיז ןּוא טעטראװרע טשינ סע טָאה ןומה רעדליװ רעד
 ןעק זיה רעדנענערּב רעד זַא ,קערש ַא .קירוצ ףיוא טקּורעגּפָא
 ןדעי טָאה ,םלוע ןשיװצ ןײרַא ןּוא ןעיירפצּב ךיז טּונימ עדעי
 ,עיײרש ןּבױהעגנָא ןּבָאה רעדניק ןּוא ןעיורפ יד ,ןעמּונעגמּורא
 | .רענעמ יד ּוצ טרַאשעג ךיז

 טימ ,ןטלַאהעגקירּוצ ןטרעקוּב טָאה סיפ יד םּורַא טייק יד
 -עג זָאל ַא ךיז רע טָאה ,ןעמַאלּפ ןיא ןצנַאגניא ,טנעה עטיירּפשוצ
 טייז ַא ןא ןגיל ןּבילּבעג ןּוא טלקייקעגרעּביא ךיז ,ןומה םּוצ ןּוׂש
 .סימ יד יװ רעקירדינ ןגעלעג זיא ּפָאק רעד .רעייפ ןּופ

 ,ןעמּואוושּוצ ,ןּברַאטשענּפָא סעלַא זייווכעלסיּב זיא םיא רַאפ
 -עג טלָאװ ןעמ יװ ,טּפַאלקעג ּפמעט טָאה ןרעיוא יד ןיא זיול
 ךיז טָאה ןּכַאלק סָאד ,יילּב רעקיטש סרעמַאה ערעווש טימ טדימש
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4 

 דעטּומ יד ןעזרעד טָאה רע ,טלקיװעגמּורַא םיא ,ןעגניר עקידרעייּפ !
 ריא טימ ןעמּונעג טיקלענש עריהעגנוא ןא טימ ,ךיז רעּביא
 ,גיוא עטכער סָאד טנפעעג טָאה רע .םיא ךָאנ ןעמאלפ יד ,ןעילפ
 .עג עלײװ א ןּוא ףיורא סיפ יד טימ ןעייטש ןשטנעמ יװ ןעזעג
 ,טקאנקעג ,טליהעגנייא םיא ןּבַאה ןעמאלפ יד ,ןגיל ױזַא ןּבילּב

 :עג ?ֹופ יא ט9ול יד ןּוא ליא ןסָאגעג יז ףיוא טלָאװ ןעמ יװ = |
 | | ,סע גילַאמס טימ ןעוו == |

 7 ןטנערּבעצ םעד םּורַא .ןרָאפעגרעדנַאנַאפ ךיז זיא ןומה רעד = -
 יא ןּוא עגר א ףיוא טרעקאלפּוצ טרָאד ןּוא ָאד ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ
 אה סענטקעטש טימ טרַאשעג ,טײרדעגמּורַא ןעגנוי ךיז ןּבאה ,ןעקנוזעג =

 ןטנערּבענּפָא ןַא רעװ ,ןָאצ ַא רעװ ,רכז ַא רַצּפ טכּוזעג ,שַא ןיא ==
 ןענייז סרעטָאפ ערעייז זַא ,ןעז ןלָאז תורוד עדנעמּוק יד -- ,ןייּב =

 | ,רענַאקירעמַא עװַארּב .ןעוועג = |
 6 ןעװעג זיא םיא םּורַא .ןצעז ןעמּונעג ךיז טאה ןּוז יד = -

 ןשירפ א טישראפ ןעמ ןעוו ,מלוע-תיּב ַא ןּופ טייקליטש יד -- ליטש -
 : -ײז ךלַאװ ןּופ .טפּול רעד ןיא ךָאנ ןעגנעה תוללי יד ןּוא רבק
 ז םּורַא ןעלּבַאנש עטנפעעצ טימ טזײרּפשעג ,ןעָארק ןגיולפעגנָא ןענ

 : .עגסיוא לָאו'ס ,טרַאװעג ןּוא טעקַארקעג ,לגרעּב ןעדנעילט םעד = |
 . "ד יװ ,יירעמּורּב טקיטשרַאפ ַא טרעהעג ךיז טאה סע .ןרעװ ןשַאל =
 - .תולֹוק ןּוא ןעיירשעג עטּפַאזעגניא יד טוָאלעגסױרַא טלאו דרע =

 עטמַאלפרַאפ ןענַאטשעג ןענייז ירעטעמעס רעד ףיוא םימלצ יד ןּוא
 ,טָאג ןטציירקעג ןגעװ טלייצרעד -- ןּוז .רעדנעיגַאפ רעד העטנּוא .

 .עכַאװש יד ךיז ּוצ טפּור סאו
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 טָאה ךַאנרעד ,יינש רענעקּורט רעניד ַא ןלַאפעג זיא גָאטימ זי

 יװ ,טפּול רטד ןיא טליפעג ךיז טָאה'ס ןּוא טסָארפ א טּפַאכעג 3

 .רעקרַאטש ןּוא רעקרַאטש ץלַא טרעװ רצ

 ןרעּביא ןפרַאװעצ ןעוועג ןענייז סרעטסעמ-דנַאל עיטרַאּפ ַא

 רעד ןיא ךעלדנעפ טּפַאלקעג ,יינש םעד טקיניײרעג .דלעפ ןעיירּפ

 -עג ,ןטייװצ ןפיוא סּוּפ ןייא ןּופ ןעגנּורּפשעג ,דרע רענעריורפעג

 :ןעירשעג ןּוא דנעה יד ןּביױה

 ! טטכער --

 !סקניל --

 !טיַארר:לָא --

 ,ןטייז עלַא ןּופ ןעמּוקעג .טפָא ױזַא ןעװעג ןענייז תולוק יד

 ןעניפעג ןשטנעמ סקעז רָאנ זַא ,ןּבױלג ּוצ ןעוועג רעװש זיאס זַא

 א .ָאד ךיז

 חטש ןצנַאג ןרעּביא ןפרָאװעצ ןעװעג ןענייז דלַאװ ךעלקיטש

 :ײז ,ןגױצַאּב עטַאװ עטלעוװירדעצ טיִמ יװ ,עטיינשרַאפ רעמַײּב יד

 עטרַאדעגנייא ,עטעקַאנ יד ןסיררַאפ ,עטעשטרָאקעגנייא ןענַאטשעג ןענ

 .ןַאטעג טשינ ריר ןייק ךיז ןּוא ןגייווצ

 טָאה ,ןרָאװעג טלַאק קרַאטש רעטסעמדנַאל ַא זיא'ס זַא ןּוא

 ,םיֹוּב ַא ןיא ריא טימ ןסייּבניא ןעמונעג ךיז ,קַאה יד טּפַאכעג רע

 רעּביא ןגָארטעג גנַאל ךיז טָאה רעקַאה םעד ןּופ ץכערק רעדעי ןּוא

 .רעדלעפ עטיינשרַאפ יד

 -עג םיא ,ינש ןרעּביא ןגיוצעג ךיז טָאה לרעייפ יוִלּב ַא

 לַאמ ּוצ לָאמ ןּופ ,ךיור ןטכידעג ַא ןיא ןריולרַאפ ךיז ,ןצלָאמש

 .רעּביא ןּוא ןדנּואוושרַאפ קירּוצ ,ךעלמעלפ עיולּב טזָאלעגסױרַא

 .ןײשרעּפּוק ַא ךיז םּורַא טזָאלעג
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 ןיא ,רּוחּב רעשידיי ַא ,עיטראּפ רעד רעּביא רעעופיוא רעד
 עדייּב טימ ענַאמָאק יד טריפעגנָא ,"טיונערט, םייּב ןענַאטשעג
 ,טקידנעעג דלַאּב ןיוש זיא טעּברַא יד סָאװ ןדירפוצ ןעוועג ,טגעה
 .טגיילעגסיוא ןייז "עיניל, יד טעװ טייצ רעד ןיא ןגרַאמ סָאװ

 יװַא טסָארפ רעד טָאה ,טרָא ןיא ףיוא ןייטש גנַאל ןּופ
 רעגניפ יד טימ ןריר טנעקעג םיוק טָאה רע זַא ,ןעמּונעגכרוד םיא
 ךיז טָאה רע .ןעגנוטסעמסיוא יד ןּביושרַאפ טייקירעװש טימ ןוא
 .שטנעה יד טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןכש םּוצ טדנשוושג
 :טצנאטעגרעטנוא ןּוא ןרעיוא יד רַאפ סעק

 ?גּונעג טנייה ףיוא ןייז טעווס ,ןאשזד ,ּוטסנָאז סָאװ --
 טסייב טסָארפ רעד ,ןַאג ע װַא ןָאס רעד !גּונעג ,גּונעג --

 !קרַאטש ּוצ
 .גנוטסעמסיוא עטצעל יד ןעמענ ןלעװ רימ ,טיאר-לָא--
 יד טימ טכַאמעג ,'טיוגערט, םעד טלעטשעגנַא טָאה רע

 ףאז ןעמ ,פעק ןצרַאװש םעד טּפַאכעגּפָארַא ,סקניל ,סטכער טנעה
 "טיַאר-לא, ןקידנעגניז א טימ ןּוא יינש ןרעביא ןעז רעסעּב םיא
 .טקידנעעג זיא טעּברַא יד זַא ,עיטרַאּפ רעד טגָאזעגנָא

 ןיא ןּוא ןטנעמורטטניא יד ןָאטעגיּפַאכ ַא ןּבָאה םיצַאגײש יד
 ,לרעייפ םּורַא ןענַאטשעג עלַא ןענייז םּורא עלייוו ַא

 רעגיא ךיז טָאה -- !ּפמעק ןיא קירּוצ ןייג ןלעװ !רימ --
 .ןפּורעגנַא

 ,טַײװ ּוצ --
 ,טעּברַא יד ןקידנע ןגרָאמ ןפרַאד רימ --
 : ? רעּבירעד --
 יא רימ ןלעװ ,רעמרַאפ ַא טניֹואו ץעגרע ָאד ןייז ןָאק'ס --

 .ןקיטכעגרעּב
 ?רימ ןעייטש סָאװ ָאט --
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 !טמּוק --
 !טמי וק + 

 ןּוא סעצײלּפ יד ףיוא ןטנעמורטסניא יד טּפַאכעג ןּבָאה יז
 ו .רעמרַאפ ַא ןכּוז טזָאלעג ךיז ?םיַאטגער, ַא טימ

 ןעמונעגכרּוד ,םישּוּבלמ יד רעטנּוא ןכָארקרַאפ זיא טסָארפ רעד
 ,ןגיוא יד טדנעלבעג ןּכָאה רעדלעפ עטיינשרַאפ יד ןּוא ,רענייב יד
 ןיא עיטרַאּפ יד .לקגוט ןרעװ ּוצ ןּביֹוהעגנָא טָאה סע .טכַאמעג דימ
 טָאה ןעמ ואוו טקיטכענעג ,סגעוורעטנּוא ןכָאװ עכעלטע ןעוועג ןיֹוׁש
 יד ןופ םענייא ןיא ןבילקרַאפ ךיז ןטלעז ,טעּברַא יד טקידנעעג
 :טגסיוא .עיניל רעד רעּביא ןפרָאװעצ ןעװעג ןעגייז סָאװ ?סּפמעק;
 .יינשרַאפ יד רעביא טמעלשעג ךיז יז ןּבָאה ענעריורפעג ,עטרימש
 אט ןטייז עלַא ןיא טקוקעג ,ןעגניז ּוצ טרעהעגפיוא ,רעדלעפ עט
 ןגרָאמ וַא ,ןסעגרַאפ וליפא ןוא ,טכיל ַא ךעזרעד ןעמ טעװ רעמ
 ףיוא ןענעק טעװ רערעדעי .יײרפ ןייז ײז ןלעװ טייצ רעד ןיא
 ןעמעלַא טָאה טציא ,ןלעװ רָאנ טעװ רע ןיהואו ןרָאפ ןכַאװ ייווצ
 -עמערַאװ ַא ןיא ןייז וצ רעכיג סָאװ -- קנַאדעג ןייא טגלָאּפרַאפ
 לָאזס ןצירב לָאװס ,סעסייה סעּפע ךיז ןיא ןסיגנײרַא ןּוא ּבּוטש
 רעּביא ךיז טָאה טייקדימ ַא ,רעדילג ענעריורפרַאפ יד ןעייטפיֹוא
 זַא ,טגָאז ןּוא ּפָא ךיז טלעטש רענייא ןעוו ןּוא ,טגיילעג ןעמעלַא
 ןיא ןקיטכענ ןּבילּבעג עלַא ןטלָאװ ,ןייג טשינ רעטייוו ןעק רע
 ,דלעפ ןטימ

 עשטרוב ַא רענײא טָאה -- קידנעײג דימ ןיוש ןיּבכ --
 .ןּוטעג

 ! שינעטסיװ ַא זיא סָאד זַא --|
 ?ןכירקרַאפ רימ ּואו טסייװ רעװ --
 -- ,טסיירטעג יז רֹוחֹּב רעשידיי רעד טָאה -- !טמּוק ,טמּוק --

 ,רעמרַאפ ַא ןעניפעג ןלעװ רימ



 או

 ; ןקיטכענרעּביא ָאד ןּוא רעייפ ַא ןגיילעצ רָאנ רימָאל --
 !ןייג טשינ ןיוש ןעק'כ

 -- !טיַאר-לֵא ,סיפ עפייטש טימ ןּבייהפיוא ךיז טסליו ּוד בוא
 .טסַאּפשעג ,טלעק ןּופ יולּב ,רּוחּב רעשידיי רעד טָאה

 טרעפטנעעג טשינרַאג ,טקּוקעגרעּביא ךיז ןּבָאה םיצָאגייש יד
 טשינ ןיילַא ןצרַאה ןיא טָאה ןדעי .טּפעלשעג רעטייװ ךיז ןּוא
 סָאװ רַאפרעד יצ ."ושזד , ןפיוא ןסָארדרַאפ ,סָאוװרַאפ קידנסיװ

 רע סָאװ רַאפרעד - יצ ,עיטרַאּפ יד ןַא טריפ "יניש רעד

 ,טמיורעגפיוא זיא רע סָאװ רַאפרעד רשפא יצ ,טלַאהעג רעמ טמענ

 ּוצ ךיז טכוזעג רערעדעי טָאה ,ןייז טשינ לָאז ךַאז יד יװ רָאנ
 יד ןסעגראפ טלָאװעג טימרעד טלָאװ רע יװ ,םיא טימ ןֿפעשטרַאפ

 . .תורצ ענעגייא

 -- ןײגסױרַא טפרַאדעג טשינ ןצנַאגניא טנייה ןּבָאה רימ --

 .ןפּורעגנָא רענייא ךיז טָאה

 די רעד טָאה -- ןעװעג טלַאק טשינ זיא ירפרעדניא --

 .טרעפטנעעג

 -עגנײרַא רעטײװצ ַא טָאה -- !טיינשעג טָאהס רעּבָא --
 ,ןפרַאװ

 ?זיא סָאװ ָאט --

 !ןטסעמ טשינ ןעמ טייג טיינש סע זַא --

 !עמריפ-טַאװירּפ ַא רַאפ ןטעּברַא ּוצ זיא עטסגרע סָאד --

 !גנוריגער רעד רַאפ ןטעּברא רָאנ ףרַאד ןעמ --

 .ןפּורעגנָא דיי רעד ךיז טָאה -- ?ךייא טלַאה רעװ --

 !סָאּב רעד טשינ טסיּב ּוד !זיא רע ףייטש יװ רָאנ עז --

 !סָאּב רעד ריא ןיּב טעּברַא רעד רעביא --
 : !ּוטסיּכ --

 ?ּוטסעגירד סָאװ .ָאט --
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 !ךיי ַא רעטנּוא ןטעּברַא טשינ ליװ ךיא לייוו ---

 !טשינ ךיד טיונ רענייק --

 !ןטעּברַא טשינ רעמ עקַאט ךיא לעװ --

 !טשינ טעּברַא --

 ּבױא זַא טליפעג ,גנוגערפיוא ןּופ טרעטיצעג טָאה דיי רעד
 םיא םיוג ףניפ יד ןענעק ,רעמרַאפ ןייק ןעניפעג טשינ ןלעוװ יז
 רעצימיא ךיז טעװ עגר עדעי זַא ,טרַאװעג טָאה רע ,ןענעגרהרעד
 ןענַאװ ןּופ ןכַאמ-רָאלק טלָאװעג ךיז ןּוא ,ןפראוו םיא ףיוא יז ןּופ
 טּוג רעייז ןעוװעג ךיז טכַאד זיא רע .םיא ּוצ האנש ַאזַא ךיז טמענ
 יױזַא טקנוּפ ךָאד טרירפ רע ,טדערעגסיוא טשינ יז ךַאז ןייק ,יײז ּוצ
 ?ךיי ַא זיא רע סָאװ ,ראפרעד זיולּב ןייז סע לָאז .ייז יו

 ךיז ןּבָאה עלַא ,טנוה ַא ןופ ליּב א טרעהרעד ךיז טָאה סע

 ןעמוקעג זיא ליּב רעד ןענַאװ ןּופ ןּפַאכ טלַאװעג ,טלעטשעגּפַא
 .עגפיוא .רעטסנעפ ַא ןיא טכיל ַא רעמייּב יד .ןשיװצ ןעזרעד ןּוא
 סָאװ ץעגייש רעד .םרַאּפ רעד ּוצ ןָאטעג-זָאל ַא ךיז ןּבָאה עטמיור
 קא א זיא ,די ַא רעטנּוא ןטעּברַא טלָאװעג טשינ טָאה
 :רּוחּב ןשידיי םעד ןּבעג

 ךָאד זיאס ;"טיזנערט, םעד ןטלַאה לסיּבַא ךימ טזָאל --
 ,טלַאק ךייא

 :עג- :לקָאש ַא דיי רעד טָאה -- טשינ טכאמ'ס ,טיַאר:לָא --
 ,"טיזנערט ,, ןטימ רעטייוװ טזײרּפשעג ןּוא טנַאה רעד טימ ןָאט

 .םיונּוצ טשינ לָאמנײק ךיז טעװ רע זַא ,טליפרעד טָאה רע
 האנש ַא ןּוא - תועט ַא ןיא טּבעל רע זַא ;םיױג יד טימ ןּבעל
 םיא ןיא טקעװרעד ךיז טָאה
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 זיקרַאמ םַאדַאמ
 -עלכאנ ,ּפעצ ענעסקַאלּפ עקיד  ייווצ טימ ,שדנַאלּב ַא ,עכיוה 6 9

 עדעי ןלעװ ,ךיז טכַאד ,סָאװ ,קרַאק ןפיוא טגעלרַאפ קיס

 עקיטכיוצרוק ,עסיורג רָאּפ ַא ,סעציילּפ עריא רעּביא ןלַאפעצ עליו

 .יילק עזיול ,ןגױא עיולּב ,עפיט עכלעזַא טייצ רעּבלעזרעד ןיא ןוא

 ריא ןּופ ריר ןדעי ןיא ןּוא ןעלסקַא יד ןּופ ךייװ ןלַאפ סָאװ ,רעד

 זיא סָאד -- טײקלױפ עדנעצײר ,עמענעגנָא ןַא טגיל רעּפרעק
 ,זיקרַאמ םַאדַאמ

 ךיּב א טשרמולּכ טנעייל ,ענַאמָאטָא רעכייוו ַא ףיוא טניל יז
 -יװׂש ריא יװ ,ּוצ ךיז יז טקּוק ןגיוא עטערּומשזרַאפ עריא טימ ןּוא
 :צי:ףנימ ריא טימ ךיז טליּפש ןרענעילַאטיא .עיורג ,עכיוה א ,רעג

 ,ןּוז ןקיר

 ןפיֹוא רונש רעד טזײװ ,עטּלַא יד ךיז טכַאלעצ לָאמא טימ
 יד .ןגיוא יד ןיא ,7997 ןיא םיא טשיוק ןּוא סעפע טגָאז .לקינייא
 שזָאל ,טניימ עטלַא יד סָאװ טשינ טסייוו ,ּפָאק ןטימ טלקַאש רונש

 .ךיז טכַארטרַאפ ןּוא ךּוּב םעד ןגיל

 זיא עכלעװ ,רעגיווש רעד טימ ןסעּומשסיוא טשינ ךיז ןעק יז
 ץנערַאלפ ןּופ רעטלע רעד ףיוא ןעמוקעג ,דנַאל ןיא גנַאל טשינ
 ףיוא ,רעגניפ יד ףיֹוא ךרוד ךיז ןדער יײז .רעדניק עריא ּוצ
 ,ןטײװצ ןּופ לי רעגייא סָאװ ,טשינ לָאמנייק ןסייוו ןּוא ןֹושל םוטש
 ליומ ןפָא ןא טימ טציז גניוװריוא ריא יװ ,ךיז טרעדנּואװ רּונש יד

 יא ףיוא סעפע םיא טליײיצרעד עּבָאּב יד יװ ,ןייא ךיז טרעה ןּוא
 עלַא טימ ,םינּפ ןטימ ,טנעה יד טימ טדער עטלַא יד .שינעילַאט

 סצדעי טלָאװ רע יװ ,ןיא ךיז טרעה לגני סָאד ןּוא רעדילג

 ךרּוד ךיז יז ןדער רעמָאט ?סײװ רעװ ןּוא .ןענַאטשרַאפ טרָאװ
 .ןושל:רעדניק ףיֹוא
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 ּטענרענייּב ַא ּפָאק ןּוּפ סיֹורַא טזָאל ,סיוא ךיז טיירד רּונש יד

 עטעטלַאּפעצ עריא ןיא ןײרַא םיא טצעז ןּוא ףיֹוא םיא טּביֹוה ,םַאק

 ךיז טערּונ יז .ייה טנוּב ַא ןיא עלדיוו א ןײרַא טצעז ןעמ יװ ,רָאה

 :קיטעמּוא ריא זיא'ס זַא ,טליפ ןוא סנשיק עכייװ יד ןיא ןייא

 טָאה ןײרַא זיֹוה ןיא ריא ּוצ ןעמּוקעג זיא רעגיווש יד טייצ

 עטלַא יד יװ ,דמערפ ַאד ריא זיא ץלַא זַא ,טליפרעד זיקרַאמ טאדַאמ | וו

 קירּוצ ןעקנעב ןעמונעג טָאה יז ןּוא ,ןסיוועג ריא ןעװעג טלָאװ

 : ,םייהַא
 טעװעדַאהעגסוא ךיז ןּוא ,ןסקַאװעג ,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא יז ׂ
 ןעמעלַא יז טָאה ןָא זייוודניק ןּופ .םי ןצרַאװש םייּב ףיוה ַא ןיא

 לע זיא יז זַא .ןײלַא ךיז טימ ןּוטרַאפ ןעװעג דימת .,ןטימעגסיוא

 ריא םורַא טיירדעג ךיז } אה סָאװ ,סרעלקעמ יד ןּוא ןרָאװעג רעט

 טלָאװעג טשינ יז טָאה ,טיכודיש ןדער ןעמּונעג ריא ןּבָאה רעטַאּפ

 :עגּפָא ןא "ןירָאשטעּפ, זַא ,טמולהעג דימּת טָאה יז .ןּופרעד ןרעה
 עצרַאװש ,עטרעבױשעצ טימ ,טניװ ןּוא ןּה רעד ןּופ רעטנערּב

 לפיש ןיז טימ ןעמּוקנָא טכַאנ רעקידמערּוטש ַא ןיא טעװ ןקָאל

 ןּוא ןענעכנגסױרַא יז רע טעװ עדנפַאלש א .רעטסנעפ ריא רעטניה

 עכיוה ןשיװצ ּואװ ,זַאקוואק ךָאנ יצ םירק ךַאנ ץעגרע ןריפקעװַא

 .ןעניואו ייז ןלעװ ,בּושי ןכעלשטנעמ ַא ןּופ טייוו ,גרעּב

 טײרדעג ךיז ןּכָאה סָאװ ,טײלעמערַא יד ןּוא סרעלקעמ יד

 ןּופ וירּב טימ ןעמיקעג טפָא ריא ּוצ ןענעז ,רעטָאפ ריא םּורַא/

 רַאפ טָאה יז .עקירעמַא ןיא ןעװעג ןענייז סָאװ ,רעדניק ערעײז

 ,םי טײז רענעי ףיױא ,טרָאד זַא טליפעג ,ווירּב יד טנעיילעג יז

 .ןיהא ןרָאפ ּוצ ןסָאלשַאּב טָאה יז ןּוא רעטיירּב ןייז ןּבעל'ס זּומ ;

 ַא ,ןײטש ירעמ ,יז זיא ןרעטלע עריא טיט ןעיירעגירק ליפ ךָאנ

 +רַא קעװַא זיא יז .קרַאי-וינ ךָאנ ןעמוקעגנַא לדיימ קירָאי:ןצכעז

 טשיֹוטנַא ןרָאװעג ןָא גָאט ןטשרע ןּופ זיא ירעמ .,"ּפַאש, ַא ןיא ןטעּב- -
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 םיײהַא קירוצ יז טלָאװ ,טמעשעג טשינ ךיז טלָאװ יז ןעװ ןּוא

 .ןרָאּפעג
 ,ןושל:םּוטש ףיױא טעמּכ ,טנעקַאּב ךיז יז טָאה לייוורעד

 .ראוש טימ רענעילַאטַיא ןטנערבעגּפָא ןַא ,זיקרַאמ פיליפ טימ

 רָאה יד ןיא ךיז ןעמ טָאה טײקצרַאװש ןּופ סָאװ ,רָאה עצ

 :רַאפ ,עצרַאװש יד טימ רענעילַאטיא רעד .ןעלגיּפשנײא טנַאקעג

 ּוש .לעפעג ריא זיא ןעגנּוגעװַאּב עקנילפ יד טימ ,ןגיוא עטמולח

 ןיש יװ !זיקרַאמ -- ןעמָאנ רעד ןלעפעג ריא זיא רעּבָא ןטסניימ

 ןיא טָאה ירעמ ּואװ ,טעּברַא גָאט ןרעװש ןדעי ךָאנ !טגנילק סָאד

 ןצנַאג ַא טיינעג ,ענעגיֹוּבעג ַא ןעיירד ןיא ,ּפאש ןקיּבױטש ,ןגנע ןַא

 :יפרעּפעגנָא ןַא ,רעטצּוּפעגסיֹוא ןַא ,זיקראמ ,רע זיא ,ּפענק גָאט

 ןיא ןעמּונעג יז רע טָאה טנװַא ןדעי .ןעמּוקעג ריא ּוצ ,רעטרימ

 עג ביל םיא טָאה לדיימ סָאד ויּב ,טריזּומַא יז ,ץַאלּפ רעדנַא ןַא

 טָאה ןּוא "ןירָאשטעּפ, דלעה ןקילַאמַא ריא םיא ןיא ןעזעג ,ןגירק

 : .טַאהעג הנּותח םיא טימ

 רַאפ ןעװעג ,רעּפעש:רעּברַאּב עכעלטע טַאהעג טָאה זיקרַאמ

 טָאה ןײלַא יז יװ ,םייה ַא טרילּבעמעגסיוא ריא רע טָאה ,ךעלגעמ

 :עג ,טלייוװעג שרעדנַא ץעגרע ךיז יז טָאה גָאט ןדעי .טלָאװעג רָאנ

 :ירעמַא ןּוא רענאקירעמַא ןטסניימ ּוצ -- רערעהרַאפ זיידק ַא טַאה

 ןטכַארט ּוצ טַאהעג טייצ ןייק טשינ טָאה יז .רענעילַאטיא עטריזינַאק

 ןרעטלע טָאה יז זַא ,עשידיי ַא ויא יז זַא ,ןסעגרַאפ טעמּכ ,ךיז ןגעוו

 סעּפע יז טָאה ,ןרָאװעג ןריוּבעג זיא גניווריֹוא זַא .דנַאלסּור ןיא

 יעג ךיז ,ןשידיײ, לגניי םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןּוטעג טכַארט ַא ָאי

 'א זיא יז זַא טשינ טסײװ ּפיליפ זַא ,טנכערעג ,ןַאמ ןרַאפ טמעש

 ןפּור .ןדייז ריא ךַאנ ,םהרבא ןפּור ּוצ םיא ןסָאלשַאּב ןּוא עשידיי

 .,ןעמענ עכלעזַא טשינ ןּבָאה םיוג .שידיי לימּוצ זיא -- "ּבייא, םיא

 יףָאנ .גניווריוא ןּבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןּוא הרשּפ ַא טכַאמעג יז טָאה
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 טייצ טשינ טּושּפ ,סעלַא ןָא ןסעגרַאפ יז טָאה טעּבדניק רעד
 סָאװ רַאפ טרעדנּואװעג ךיז טָאה יז .ןּופרעד ןטכַארט ּוצ טַאהעג
 יז זַא -- רענעילַאטיא רעּביא גנוניימ עטכעלש ַא ןּבָאה ןשטנעמ
 טימ טניֹואו יז טייצ ,טרעקרַאפ .רעּבײװ ערעייז טכעלש ןעלדנַאהַאּב
 רַאנ .טרָאװ ךיֹוה ןייק םיא ןּופ טרעהעג טשינ ךָאנ יז טָאה ןּפיליפ
 ןיא ריא ייּב זיא ,עילַאטיא ןּופ ןרָאפּוצ ןעמּוקעג זיא עטלַא יד טייצ

 יד סָאװ ,ןסָארדרַאפ ריא טָאה סע .שינערעקרעּביא ןַא ןרָאװעג חומ

 ,לָאמ עכעלטע ןיֹוש ןּוא שינעילַאטיא ןגניווריֹוא טימ טדער עטלַא
 טסיײװ יז .שידיי ןיא ןטכַארט ּוצ ןּביֹוהעגנַא טָאה יז יװ ,ןרָאי טייצ
 ןיא רעטּלַא רעד טימ רעּביא טּביילּב יז זַא רָאנ ,סָאװרַאפ טשינ

 הפשכמ ַא זיא עטלַא יד זַא ,ליפעג סָאד טָאה ,יז טרעטיצ ּבּוטשי

 .ןכָאנק ענרענייּב עריא טימ ריא ףיוא ןפרַאװ עגר עדעי ךיז ןעק
 רַאפ ןּבָאה עמַאמ:עטַאט עריא .קידניז זיא יז זַא ,ינ טליפ טלָאמעד
 ,ןענייװ יײז ,ןעמּוק םולח ּוצ ריא ןּבױהעגנָא טייצ רעטצעל רעד
 .עצ ךיז לָאז יז ,דניק סָאד "ןשידיי , לָאז יז ,ריא ייּב ךיז ןטעּב
 :רעטַאמעגסיוא ןַא ףיוא ךיז יז טּפַאכ לָאמ סעדעי .ןַאמ ןטימ ןטג

 ּפַא ךיז יז טקּור ,ךיז ןּבענ ןַאמ םעד טניפעג ,םּורַא ךיז טקּוק ,עט
 רַאפ ןקָארשעג ךיז טלָאװ יז יװ ,טעּב קע ןַא ןיא ךיז טלַאהַאּב

 יז טניפעג ,םולח ּוצ ריא ןעמּוק ןרעטלע עריא ןעװ דימת .םיא
 יז ,עטיט ןּופ ןּפינק יװ ,סנכייצ עיולּב סיפ ןּוא טנעה עריא ףיוא

 ץעגרע ןגיל ,ריא ןגעק טדערעגפיּונּוצ ךיז ןּבָאה עלַא זַא ,טליפ

 .רע רעד ייּב ןּוא ,ןטעּב יד רעטנּוא ,ןעלקניו יד ןיא ןטלַאהַאּב
 .ןפָארטשַאּב יז ,ריא ףיוא ןפרַאװ ךיז ייז ןלעװ טייהנגעלעג רעטש
 טשינ טציא ויּב טָאה יז סָאװ ,ןכַאז ןקרעמַאּב ןּבױהעגנָא טָאה יז
 רעמ יז טָאה טסַאג ּוצ ןּפיליפ טימ ןעמּוקעג זיא יז זַא .ןעזעג
 ,טכַאדעגסיױא ריא ךיז טָאה סע .תוישעמ ענייז ןרעה טנעקעג טשינ
 :ַארג ַא ןצנַאגניִא זיא רע זַא ,ּבָארג זיא טדער רע סָאװ ץלַא זא
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 .קב ּוצ טכעלש ןבײהגָא יז רע טעװ ןגרָאמ ,טנייה זַא ,גנוי רעּפ
 :עצ ריא ןּוא רענעילַאטיא עלַא יװ ,קיטכיזרעפייא ןרעװ ,ןעלדנַאה
 =םורַא יז זיא געט עצנַאג ,רעסעמ-ריזַאר ַא טימ םינּפ סָאד ןדיינש
 טשרעּוצ ,דניק סָאד "ןשידײ, זש ױזַא יװ טכַארטעג ןּוא ןעגנַאגעג
 ,ןסָאלשַאּב יז טָאה ךָאנרעד ,ןפיליפ ןלייצרעד סע טלָאװעג יז טָאה
 עשירפ ףױא גרעּב יד ןיא ןרָאפקעװַא טעװ יז ןעװ ,רעמוז זַא
 -עג טָאה יז .!סיװ סנַאמ סעד ןָא ןָאט ןזָאל סע יז טעװ ,טפּול
 הנותח ןּבַאה יז ןעװ ,דייגמ ךיז ןענייז רענעילַאטיא ליפ זַא ,טרעה
 קיטכיל עגר ַא ףיוא חומ ןיא ריא ייּב זיא ,ךעלדיימ עשידיי טימ

 פיליפ קרַאטש טעּב יז ןעװ ,רעמָאט ?טסײװ רעװ -- ןרָאװעג
 טלַאװ ,ץלא םיא ייּב ךַאד טלעופ יז ,טנייוו ,סיּפ יד ּוצ םיא טלַאפ

 :עטַאט ךיז ּוצ ןטעּברַאפ יז טלַאװ טלַאמעד ?ןָאטעג ךיוא סע רע
 רעּביא ןיױש טָאה !זיא יז שטנעמ רעסּואימ ַא ראפ סָאװ ...עמַאמ
 ןייז ןיוש וּומ עמַאמ יד .ןבירשעג טשינ יז ווירּב ןייק רָאי יירד
 רעד ןיא ..ןענייװ ןייא ןיא אמּתסמ טלַאה ,תורצ ןּופ טלַא ,טלַא
 ,ראה םייּב םױאװ ריא טרעװ סע יװ ,טליפרעד טָאה יז ?עטַאט

 / .טכייפ ןרעװ ןגיוא יד ןּוא קעװַא סעּפע ךיז טלעטש ולַאה ןיא
 ןטלַאהעג ;עּבָאּב עטלא יד ןסעועג זיא ןַאװיד ןכייוו ַא ףיוא

 .ןעגנוזעג סעּפע םיא ןּוא סיוש רעד ףיוא ןעגניווריוא

 ,לגניי ריא ןּפַאכ וצ טַאהעג קשח ,טלסיירטעג ךיז טָאה ירעמ

 ןציו לָאז ,ןעמוקנײרַא טשינ ָאד רעמ'לָאז יז ,רעטלַא רעד ןגָאז
 רעטּלַא רעד טכַאמעגכָאנ קנַאדעג ןיא ךיז ייּב טָאה יז ןּוא ךיק ןיא

 !הפשכמ עטלַא ,אטעצ-נַאמ ,ָאטפ?-יטש ,אטעשיּפַאק -- טגניז יז יװ
 :ןָאטעג יירשעג 8 ןּוא טצעזעגפיוא ךיז טָאה יז
 ! רעהַא רָאנ םּוק ,גניווריוא --

 ַא ךיז ןעּבָאפ רעד ןּופ ןָאטעג סיר א ךיז טָאה גניווריוא
 :סטערָא יד ןיא רעטומ רעד ןָאטעג ףרָאװ
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 --אמ ---א לב =

 לָאמ עטשרע'ס ןֹוא טולַאהעג ,טשּוקעג םיא טָאה רעטּומ יד
 :שידִיי םיא ּוצ טדערעג יִז טָאה ןרָאי ןיא

 טסָאה 4 ןדייז םּוצ ןרָאפ טסעװ ,למהרבא ןיימ ,?דנּוז ןיימ --
 !?מהרבא ןיימ ,דרָאּב עיורג ,עגנַאל ַא טימ ןדייז :טעגייש אזא

 רעטּומ יד טּפּוטשעגּפָא ,ןקַארשרעד יװ ךיז טָאה גניווריוא
 אדומ טימ ןּוא טדער יז סָאװ ,ןענַאטשרַאפ טשינ ,טנעה יד טימ
 יי : ,ריא ףיוא טקוקעג

 .,.טשיג ײטשרַאפ'כ ?ַאמ ,ּוטסדער סָאװ --
 .טגערפעג רעטּומ יד טָאה -- ?אמ יד ביל טסָאה --
 טימ ,טנעה יד טימ רעטּומ יד טפאכעגמורַא טָאה גניווריוא

 :רַאפ ּבלַאה ַא רעטּומ יד ןּוא םינּפ סָאד טשוקענסיוא ריא ,סיפ ײד
 םיא ,ץנַאמָאטַא רעד ףיוא םיא טימ טעשטַאקעג ךיז טָאה עטנייו
 ןגעװ ,ךיז ןגעװ שידיי ןיא בלַאה ,שילגנע ןיא ּבלַאה טלייצרעד
 ריא טרעװ סע יװ ,השעמ תעשּב טליפעג ןּוא ןרעטלע עריא
 ,רעטסייל
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 תּולגןיא
 טירט עכעלטע ןעגנַאגעגּפָא ,טכיײלגעגסיוא ךיז טָאה װָאקלָא

 .רָאנ טָאה רע סָאװ ,םיוּב םעד טכַאדטַאּב ןּוא קירּוצ ףיוא וו
 -ַאּב ,עקלָאי ַא ןענַאטשעג זיא רעטסנעפ םייּב .טצנַאלּפרַאפ סָאװ

 ןגייפ .ךעלטכיל עטרילַאק טימ ,סעקרעשטַאּפ עקיּברַאפ טימ ןעגנאה
 .סיורא ןּבָאה דלָאג ןיא טלקיוװעג ןעלטייט ,רעּבליז ןיא טלקיוועג
 טימ ףעלעספעש עסייװ .ןעלדָאנ ענירג יד ןשיװצ ןּופ ןגירשעג
 טקּוקעגּפָארַא דלימ ןּבַאה ,רעזלעה יד םּורַא ךעלעדנעּב עטיור
 .לָאי יד .אשמ ליפּוצ ןּופ ןגיוּבעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןגייוצ יד ןּוּפ
 .נָא לָאז ןעמ ןטעּבעג ךיז ,עטריצעגסיוא ןַא ןענַאטשעג זיא עק
 ןיא ןליפשעצ ךיז סעקרעשטַאּפ יד ןלעװ ,ךעלטכיל יד ןדניצ
 ןליפנַא ןּוא דלָאג ןיא ,רעּבליז ןיא ןקּוט ךיז ,ןרילַאק עקילדנעצ
 .דיירפ טימ רעמיצ םעד

 טקּוקעג ,לּוטש:גיװ ַא ןיא טצעזעגנײרַא ךיז טָאה ווָאקלָאװ
 רערעװש ַא סָאװ ,טשודיחעג טשינ ךיז ןּוא עקלָאי רעד ףיוא
 טקּוקעג טָאה רע רעגנעל סָאװ ,ןגיטשעג ,ןלַאּפַאּב םיא זיא טעמּוא
 טָאה רעכלעװ ,לגניי קירָאי-6 ןייז ,ןַאיטעּפ רעסיוא ,םיוּב ןפיוא
 רענייק ּבּוטש ןיא זיא ,ריּפַאּפ.רעּבליז ןיא סינ ענעשלעוו טלקיוװעג
 ןעגנַאגעג ןענייז לגניי ןרעטלע םעד טימ ּבײװ סָאד .ןעװעג טשינ
 .לָאי רעד ּוצ רעדניק ערעײז טימ ןעמּוק ןלָאז יז ,דניירפ ןטעּב
 -ידעכַאװ רעד טימ טעמּוא ןייז טרעפטנערַאפ טָאה ווָאקלָאװ .עק
 םעד טימ ,קרָאי-וינ ןיא טכַאנײװ טנגעגַאּב רע רעכלעוו טימ ,טייק
 ןּוא טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיּב ןציז םיא ַאּב ןלעװ ןדיי סָאװ
 זַא ,טגָאועגרעטנּוא םיא טָאה ץרַאה'ס שטָאכ ,ןטרָאק ןיא ןליּפש
 סָאװ ןּופ געװ ןיא םיא טייטש סעּפע זַא ,ןײלַא ךיז טראנ רע
 ַא ךיז טָאה רע סָאװ לָאמ סעדעי ןּוא .ןעײרּפַאּב ךיז ףרַאד ןעמ
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 יו ריר שעיר ירא יא שש ר שטרייט עט אי ע י

 ןעמּואושעצ םיא םּורַא ץלַא זיא ,ןײרַא טנַאה רעד ןיא ןּוטעג םעצ
 .רעסערג ןרָאװעג ךָאנ זיא טעמּוא רעד ןוא

 .עקסװָאזַא רעד ןּופ טנעדיזערּפ רענעזעװעג רעד ,ווָאקלָאװ
 ןּוא רָאי טכַא יורפ ןייז טימ טניױאװעגּפָא טָאה ,קנַאּב רעקסנָאד
 - רעד .עשידיי ַא ןיא יז זַא ,טכַארטרַאפ טשינ לַאמ ןייא ןיק ךיז

 טכַא יד ךרוד טָאה סָאװ ,רעציוַאּבטּוג רעטלַא ןַא רענייז רעטעפ

 לזעלג קירעּביא ןַא ןָאנ טגעלפ ,טכּוװַאּב לָאמ יװצ םיא רָאי

 ,טרעכיזרַאפ ,רוד ןטפניפ ,ןטרעפ ןיא זיּב סוחי ןייז ןענעכערסיוא

 ןשּוק טּפַאכעג ךיז ,ןיצירַאצ טיוּבעגסױא ןּבָאה סװַאקלַאװ יד זַא

 :רעיוא ןפיוא טקידנערַאּפ ליטש לָאמ סעדעי ןּוא

 ..המשג רעד ןגעװ ןּוט ּוצ טכַארט ַא ַאשּויליא טייצ --

 סָאד רָאנ ,עליואו ַא רעייז ,עליואוו יַא זיא ּבײװ ןייד ,ַאקנעשּורג

 ,ַארּפ ןײק טשינ טרעװ ,ןּביױלג רעזנּוא ןָא טשינ טמענ יז סָאװ

 ...עגװַאלסַאװ

 טגָאזעגּוצ לָאמ סעדעי טָאה ,רעטגיילעגפיוא ןַא ,ווָאקלַאװ

 ךיילג ןּוא ןדערעּביא ןעקנעשּורג טימ טעװ רע זַא ,רעטעפ סעד

 .ןסעגרַאפ םעלַא ןָא רע טָאה ,ןרָאפעגקעװַא זיא רעטלַא רעד יװ

 -- ךעלגניי ייװצ יד טימ ,ּבײװ ןטימ ךעלקילג טּבעלעג טָאה רע

 טשיג ךיוא ןײלַא ,ןריוּבעג םיא טָאה יז סָאװ -- ַאיטעּפ ןיא ַאינַאװ

 (שיװצ דיישרעטנּוא םעד ןעזעג טשינ ןּוא עווקרעצ ןיא ןעגנַאגעג

 .ןעקנעשּורג ןּוא ךיז

 ןיצירַאצ ךָאנ ןענייז הנּותח רעיײז ןּופ רָאי ןטניינ ןפיוא

 ןלעװ ייז זַא ,טסּואװעג טָאה װָאקלָאװ .סעקיװעשלָאּב יד ןעמּוקעגנַא

 טּפַאכרַאפ רע טָאה ,קנַאּב רעד ןּופ רעטלעג עלַא ןריקסיפנַאק

 ןפָאלטנַא ,עילימַאפ יד ןעמּונעגטימ ,טנַאקעג טָאה רע טלעג לפיוו

 ,עקירעמַא ךָאנ טרָאד ןּופ ןּוא ריּביס ךָאנ

 סט

 וי יו



 .ֹינ ךָאנ ןעמּוקעגנָא ןענייז יז יװ ,ןָא גָאט ןטשרע ןּופ
 סרעטעפ .עשידיי ַא זיא ּבייװ'ס זַא ,טליפרעד ווָאקלָאװ טָאה ,קרָאי
 .רַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טכּוזעגּפָא ךיילג ךיז ןּצָאה סעמּימ טימ

 ןטייװצ ןפיוא .ןײלַא טגנימ ַא ףיוא טזָאלעגּפָא טשינ ײז ,ןגרָאז

 ןוָאקלָאװ ןּבָאה יז זַא שימיײה ױזַא ןרָאװעג ײז ןענייז גָאט
 םעד זַא ,שידיי טרעדוגעג ,ןקרעמַאּב ּוצ טרעהעגפיוא ןצנַאגניא
 .םיא ןגעװ ןדער ייז ,טכַאדעגסיוא ךיז טָאה יוג

 ןיא הריד ַא ןגָארקעג ןּבָאה יז ןעמעוו ַאּב ,תיּבה-לעּב רעד
 וָאקלָאװ טָאה ,רָאטקַאד ןטימ .רָאטקָאד ַא ,ךיי רעשיסּור ַא ןעוועג !

 ,ןעזעגמּורַא ךיז דלַאּב ,ןּבעלנעמַאזּוצ ךיז רע טעװ ,טנכערעג

 סָאװ ,טשינ ךיז טנכער ,טבט עסואימ ַא טָאה רָאטקָאד רעד זַא
 .ןיא ןּוא ןושל רעײז טשינ טײטשרַאפ ,סּור א זיא ,וָאקלָאװ ,רע
 .שידיי ףיוא רעּביא טייג ןּוא ךיז רע טסעגרַאפ ןדער ןטימ

 גָאט ןּופ שרעדנַא טרעװ אקנעשּורג יװ ,טקרעמַאּב טָאה רע

 ןילַא ךיז טּפַאכ ,ריא ּוצ טדער ןעמ סָאװ טייטשרַאפ ,גָאט ּוצ

 .גנַאל ,עטלַא יװ ,האנה סיורג ייּברעד טָאה ,שידיי ןדער ךיוא .

 טציז זיולּב רע .טקעװעג ריא ןיא ךיז ןטלָאװ תונורכז ענעסעגראפ

 ,טכַאל םלוע רעד סָאװ ןגעװ ןגערפ ּוצ דימ טרעװ ,רעמּוטש ַא

 .קיּרעּביא ,שיראנ ךיז טליפ

 ערעייז ןּוא סַאג יד .רעדניק יד רַאפ םיא טרַא ןטסגיימוצ

 יד ןרעטייוװרעד -- רעכיז ןעװעג וָאקלָאװ זיא -- םירבח עשידיי

 תונעט טימ רעטּומ רעד ּוצ ןעמּוק ייז ,םיא ןּופ ןצנַאגניא רעדניק

 רעדניק סַאינַאפ עמּומ רעד יװ ,טלמעג טשינ ןענייז ייז סָאװרַאפ

 טמענ ,רענעדנּוצעגנָא ןַא לָאמ סעדעי טרעװ רעטָאפ רעד ,ןענייז

 ףרַאד ןעמ זַא ,רעדניק יד רעּביא טריפ יז זַא ,ּבײװ םעד ןדערסיוא

 ןציז טבײלּב ,הטרח דלַאַּב טָאה ,סעמּומ יד ּוצ ןקיש טשינ ײז

 .לָאּב יד ןלעװ ןגרָאמ ,טנייה זַא ,ךיז טסיירט ןּוא ןפלָאהַאּבמּוא
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 יע שן טאש טשעט גע עא עט

 טשינ ,ןיצירַאצ ךָאנ ןרָאפקירּוצ טעװ רע ,ןכערּבנעמַאזּוצ סעקיוועש
 ןצנַאג ַא ןטעּברַא זּומ רע ּואװ ,קרָאי-ּינ ןשידיי םעד ןיא ןּביילּב
 א ראלָאד טדעדנּוה ראפ ןטרַאקספיש ןּופ רָאטנַאק א ןיא גָאט
 -ַאֹב יד -- דמערפ ץלַא םיא זיא םייהַא טמּוק רע זַא ןּוא שדוה
 אש .רעדניק יד ּוליפא ןּוא ּביײװ'ס ,עטנַאק

 ,שיסּור ָאי ןיוש טדער ןעמ ּואװ ,טסַאג ּוצ לָאמ ַא רע טייג
 טלּוע רעד ןּוא ןפנָארּב ךעלזעלג ּוצ ןעמענ לַאז ןעמ גונעג זיא
 ,ןרעיוא יד ןיא ןצלירג סָאװ ,רעדיל עשידיי ןעגניז ּוצ ןָא טּביײה
 ןּוא -- !יַאװ:יַא ,יַאװ-יַא -- ןעיירש עלַא זַא ,ךיז טכוד ןוװָאקלַאװ

 טפלעה ,עטמַאלפראפ ַא ,אקנעשּורג ךָאנ יװ ,טשינ טייטשראפ
 | .רעטנּוא

 ,ןַאינאװ טימ ךיז טעקצַאצ החּפשמ יד יװ טקרעמַאּב טָאה רע
 רעד ןיא ןטָארעג זיא רע זַא ,ןהנעט יז ,לגניי ?דייא ,ךיילּב ַא
 טכּױזעג ,לגניי םּוצ ןקּוקּוצ ןעמּונעג ךיז טָאה װָאקלָאװ .החּפשמ
 זַא ,ןסָאלשאּב טָאה רע ,ןענּופעג טשינ ןּוא ךיז ּוצ טייקכעלנע ןַא
 טָאה רע .ןַאיטעּפ ןגָארקעג רעּביל ןּוא "לדיי , ןיילק ַא זיא ַאינַאװ
 רָאּה ענעסקַאלפ יד סָאװ ,רעפיטש ַא זיא ַאיטעּפ סָאװ ,ןלָאװקעגנָא
 רע סָאװ .ןוָאקלָאװ ,םיא יװ ,ןירא ןגיוא יד ןיא םיא ןלַאפ
 שידיי םענייאניא עלַא ןדער יײז ןעװ ,סעמּומ יד רעּביא טמירק
 ,םיא טימ ןּבעגּפָא רעמ ןעמּונעג ךיז ןּוא

 רָאקלָאװ טָאה ,סינ יד טלקיװ ַאיטעּפ יװ קידנקּוק ,טציא
 יד ןצּוּפסיוא ןפלעה ןּוא ןציז יוזא טגעלפ רע זַא ,טנָאמרעד ךיז
 .לָאװ טמרַאװעצ ,ןּוטעג קעװ א ךיז טָאה סעשימייה סעּפע ,עקלָאי
 : ןפּורעג טָאה רע ןּוא ןװַאק

 ! רעהַא רָאנ םּוק ,ַאיטעּפ --
 ןּוטעג ףרָאװ ַא ךיז ןּוא סינ יד ןגיל טזָאלעג טָאה לגניי'ס

 : סמערָא יד ןיא ףעטָאפ םעד
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 !ַאּפַאּפ !ַאּפַאּפ --|

 ? רעגװַאלסָאװַארּפ א טסיּב ּוד זא ,איטעּפ ,טסייוו --

 טגָאז רעטָאּפ רעד סָאװ ,ןענאטשראפ טשינ טָאה לנניי'ס

 .ןגיוא עָאלּב יד טנפעעצ טיירּב ןּוא

 !רענװאלסָאװארּפ א !איטעּפ ,ּוטסיּב רענװאלסַאווארּפ א --

 טגיואועג טשינ ,ןיציראצ טיוּצעגסיוא ןּבָאה סעדייז:רעטלע ענייד

 ,איסאטסאג ,עּבַאּב ןיד ןּוא ןדיי ןשיװצ זיוה:טנעמענעט א ןיא

 ןדאלנייא ןפָאלעג טשינ "ַאװטסעדשזַאר, ןּופ טכאג רעד ןיא זיא

 עתמא ,"סענאירָאװד, !טּוט עמאמ ןיד יװ ,החמש רעד ּוצ ןדיי

 !ףיױלנָא אזא טשינ ,ןעמּוקעגפיונּוצ ךיז ןענייז "סענאירָאװד,

 עטשרע'ס .טזלאהעג םיא ,ןאיטעּפ טשּוקעג טָאה וװָאקלָאװ

 ,םעד ןגעװ ,טיוט ןייז ןגעװ ,ןסּוזעי ןגעוװ ןלייצרעד ןעמּונעג לָאמ

 יװ ,ןטײקינײלק עלא טימ טליײצרעד ,טציירקעג ןּבָאה ןדיי זא

 יב ןעזרעד טָאה רע זא ןּוא ןורּכז ןיא ןּבילּבעג םיא ייּב זיא'ס

 ןפראד סע זא ,ןסעגראפ רע טָאה ,ןרערט ןגיוא יד ןיא ןאיטעפ

 ןאיטעּפ טימ טינקעגרעדינא ,ךעלטכיל יד ןדנּוצעגנָא ,טסעג ןעמּוק

 .ןעגניזעצ ליטש ךיז ןּוא עקלָאי רעד ראפ

 ךיז ,סעקרעשטאּפ יד ןיא טלגיּפשעג ךיז ןּבָאה ךעלמעלפ יד

 / ףעלעסּפעש עסיײװ יד ןסָאגעגּפָא ,דלָאג ןּוא רעּבליִז ןיא טקיטעג

 ןגָארטעג ךיז טָאה רעמיצ ןרעּביא ןּוא טייקטיור רעטכייל א טימ

 ,גנאזעג קיטעמּוא ליטש א
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 ?א-כימ

 .ריפ טנערויעצ ,עטיירּב טימ ,רענעגיֹוּבעגנייא ןּוא ,רערעוװש
 טימ ;כַאמּוצ טשינ לַאפ ןייק רַאפ ךיז ןענָאק סָאװ ,רעג א
 ַא סנטײװרעד ןּופ ןענַאמרעד סָאװ ,סיפ ןּוא טנעה עטיירּפשעצ

 לּוש רעד ןֹופ יֹונ:תּבש .רעד לַאכימ זיא סָאד -- ןיּפש עסיורג -
 ."ןרַאגנּוא:ישגא,

 טאהעג הנּותח ,ןסקַאװעגסיֹוא ,ןרָאװעג ןריֹוּבעג זיא לַאכימ
 רע .לפרעד שיליֹוּפ ןיילק ַא ןיא רַאי קיצרעפ רעּביא טּבעלעגּפָא ןּוא
 - טַאהעג טשינ "עקּפולַאכ , ענעגייא ןַא יװ רעמ ,םערָא ןעוועג זיא
 רעיוּפ ןרעכיײר ַא ײּב ןּבעל ּבלַאה ַא טעּברַאעגּפָא לַאכימ טָאה
 -גּוהעגּוצ ןּבָאה רעדניק ןּוא ּבייװ ןייז ןּוא ,ךָאװ ַא לּבּור ייוװצ רַאפ
 ןסײרּפ ןיא ןעמ ןָאק רעמּוז ןכרּוד זַא ,טסּואװעג טָאה רע .טרעג
 ּוצ ןקַארשעג רעּבָא ךױ ,טלעג טּוג ןענידרַאפ טעּברַא:דלעּפ ןּופ
 רעסיֹוא ןּוא ףרָאד םענעגייא ןּופ סיֹורַא ןטלעז זיא רע .ןיהַא ןרָאפ
 -ַאנ רעד ןיא ןּוא תּונכש ןיא ןענעז סָאװ ,רעפרעד רָאּפ יד ןיא
 רע זיא ,לװיטש ןפיוק ןרָאפעג זיא רע ןיהּואװ ,טָאטש רעטסטנע
 .ןעװעג טשינ ץעגרע ןיא

 ןלַאכימ ייּב זיא ,ןטנַאקַאּבמּוא ,םעיינ םעד רַאפ קערש יד
 ,טרָאד זַא ,טכַאדעג םיא ךיז טָאה לָאמ ליפ זא ,סיֹורג יֹוזַא ןעוועג
  .טלעװ קע זיא ,ךיז ןקידנע תּונכש ןיא רעפרעד יד ּואװ

 זיא רָאי סעדעי ןּוא ,טרַאּפשעגּוצ טָאה רעגנּוה רעד זַא ןּוא
 ןּוא םינכש ןּבָאה ,ליֹומ ַא ךָאנ ןעמּוקענּוצ "עקּפּולַאכ, רעד ן'א
 .עקירעמַא ןייק ןרָאפ לָאז רע ,ןדערּוצ ןלַאכימ ןעמּונעג ּבײװ סָאד

 ןרָאפ ּוצ קנַאדעג רעד זיּב ןעמּונעג טָאה רָאי ןעצ עצנַא
 ןייז ןיא ןיירא ,טמרַאװרעד ןלַאכימ ייּב ךיז טָאה עקירעמַא ןייק

69 

 7 , : : װ א יי : י צ ו
 ר רשע, יז רייט יי יי יו אטא שש עז 1 א ן ר א יא יש א א "ז | וי 8: , וש שא :

 יא ; : סאו יא ץיטרי יש: עי ייד
 .?ש 6 הארי טי טיי א; יי



 רַאלק סעּפע טרָאד ןּוא ןרָאװעג קיטייצ ,חמ ןּפמעט ,םענעסקַאװרַאפ

 | .טכַאמעג
 רע טָאה קרַאיינ ןייק ןעמוקעגנָא זיא לַאכימ יװ דלַאּב

 קיסײרד רַאפ "ןרַאגנּוא ישנא, לּוש רעד ןיא לעטש יד ןגָארקעג

 ץטעּבעג טשינ לָאמניק ,ךעלקילג ןעװעג זיא רע .שדֹוח ַא רַאלָאד

 עטײװצ ַא ּוליפא ןעװ ,ןײגּוצקעװַא טַאהעג ארֹומ ןּוא הפסֹוה ןייק

 ..רעמ שדֹוח ַא רַאלַאד ףניפ טימ ןּבעג טלָאװעג םיא טָאה לּוש
 .שטָאכ ,שידיי טרָאװ ןייא ןייק ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה לַאכימ

 א ןענַאטשעג ,טדער ןעמ סָאװ ,טרעהעגנייא ךיז רע טָאה דימת

 :ַאֹּב טלָאװעג טלָאװ רע יװ ,ליֹומ טנפעעצ ַא טימ רעטכַארטרַאפ

 ץלַא ךָאנ זיא רַאי ןטסקעז ןפיֹוא ןּוא ,ךיז טּוט ָאד סָאװ ,ןפיירג

 רע ןעװ ,גָאט םעד ןיא יװ ,דמערפ ןּוא יינ יֹוזַא םיא ייּב ןעוועג

 .קרַאיוינ ןייק ןעמּוקעג זיא

 םיא זיא ,לּוש ןיא ןײלַא ןּבילּבעג זיא לַאכימ זַא ,טכַאנייּב

 זיא לֹוש יד זַא ,ןעװעג רעכיז זיא רע .קערש ַא ןלַאפַאּב דימת

 לָאמנײק ךָאנ טָאה חלג רעד ? שרעדנַא ןעד יװ .םידש טימ לּופ

 סיװעג ַאד ןסקאו ,רעסַאװ קיליײה טימ זיֹוה סָאד טצירּפשַאּב טשינ

 ןענַאק עטוג:טשינ יד ןּוא .ןגער ןכָאנ ןעמָאװש יװ עטּוג:טשינ

 ןּופ טכּוזעגפיֹוא ךיז רע טָאה ,סָאװ:טסײװ-טָאג ,ןַאטּפָא ,ןריפרַאפ

 יד ןיא ריא טימ ןגעלעג ,ץאק עצרַאװש ַא ןגעװ טייקכעלמייה

 -סיֹוא גנַאל יֹוזַא ךיז ןּוא שיט ןטעּבעגסיֹוא ןַא ףיֹוא ןטנעװַא עגנַאל

 יַעג ןפָאלשטנַא ןענייז עדייּב ויּב ,שינעפעשַאּב םעד טימ טהנעטעג

 .ןרָאװ

 ןלוש רעד רעביא סָאװ ,הרות:דומלת יד ,ןדיי יד ,לּוש יד

 טָאד ,םּורַא ןּוא םּורא סָאװ ךעלּבלעװעג עשידיי יד ןּוא רעדניק יד

 ןּבילּבעג זיא םיא ייּב זַא ,טלמּוטעצ יֹוזַא רעיֹופ םעד טָאה ץלַא

 .דנַאל שידיי ַא זיא "ַאקירעמַא, זַא -- יװ ,שרעדנַא טשינ

 ו : 7,

 ןׂש
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 -- קנַאדעג ןייא זיֹולּב ןעװעג זיא חמ ןרעווש ;ןייז ןיא

 טעמּכ ןּבילקעג טָאה רעיֹוּפ רעד ןּוא .טנעס ַא ּוצ טנעס ַא ןּביילק

 ַא טײרּפשרַאפ רע טָאה גָאט ַא לָאמ יירד .טסנידרַאפ עצנַאג סָאד

 לקעּפ ןייז טגעלעצ .ןפָאלשעג זיא רע ּואו ,שיט ןפיֹוא גנּוטײצ

 יד קידנטלַאהרעטנּוא ,רעקיטש טיורּב:ןצייװ ַא ןּופ ןסירעג ,גנירעה

 ןפרַאװעג יײז ןּוא ,ןלַאפנײרַא ןלָאז ךעלקערּב יד טנַאה עטנפעעצ

 טימ ןעקנורטרַאפ ,טקעלַאּב  ךיז טָאה רעיֹוּפ רעד .ןײרַא ליֹומ ןיא

 :עה ןּופ טנעה עטעפ יד טימ רע טָאה ,רענעדירפּוצ א ןּוא רעסַאװ

 .ןסנָאװ עטכידעג ,עגנאל יד טיירדרַאפ גניר

 ףיֹוא גנַאלןהעש ןציזפָא טנָאקעג לַאכימ טָאה ,גָאטימ ךָאנ

 .ביִק יד ּוצ ןקּוקּוצ ךיז ןּוא ,לּוש רעד םּורַא סָאװ ,עדנַארעװ רעד

 .ןײרַא הרֹות-דּומלת רעד ןיא ןעמּוקעג גָאט ןדעי ןענייז סָאװ ,רעד

 ,ןסעגרַאפ השעמ תעשּב ךיז ,"געט; ןליּפש יז יװ ,טקּוקעג טָאה רצ

 סָאד טנפעעצ טָאה רעיֹוּפ רענשַאּפָארָאה רעד ןּוא ,לגניי ַא יװ

 םיא ןּבָאה רעדניק יד זַא ןּוא ,טליּפשעג טלָאװ ןײלַא רע יװ ,ליֹומ

 :שג םיא ,טמּוק רע ןענַאװ ןּופ ןגערפסיֹוא ןעמּונעג ,טלגנירעגמּורַא

 יד עיפַארגָאעג רעד ןיא טשימעגפיֹוא ,שילגנע ןיא ןלייצ טנרעל

 ךיז טָאה ,זיא עשרַאװ ּואו ,ןזיועג םיא ןּוא דנַאלסּור ןּופ עטרַאק
 רשקידנגײװש רעד ןּוא ,טמרַאװעצ סעּפע ןצרַאה ןיא רעיֹוּפ םייּב

 ןליצרעד ןעמּונעג ייז טָאה רע .קידוװעדער ןרָאװעג זיא לַאכימ

 :רַאפ םיא ײז ןלעװ ךָאנרעיֹוזַא זַא ,שיליֹוּפ םענעכָארּבעג ַא ןיא

 ייײזו לה רעדניק .עכלעזַא טָאה רע זַא ,טמּוק רע ןענַאװ ןּופ ,ןייטש |

 ןענייז טרָאד רָאנ ,"עלָאקש , ןיא ךיֹוא ןעיײג רעדניק יד זַא ןּוא
 ןרעטלע ןַא רַאפ ײשּפָא ןַא ןּבָאה ,דליװ יֹווא טשינ רעדניק יד
 ,ןשטנעמ

 ךיז ,טרָאװ ןייא ןייק ןענַאטשרַאפ טשינ ןּבָאה רעדניק יד
 קידנוָאלרעּביא ,עדנַארעװ רעד רעּביא רעטכעלעג ַא טימ ןטָאשעצ
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 ןּבילּכעג רעּפ רעד זיא ,ןלַאכימ םּורַא רעכיּב ךעלקעּפ ערעייז

 :עצ טיירּב ןייז רעּביא ןּוא ,טצפיזעגּפָא ,רענעפלַאהַאּבמּוא ןַא ןציז

 טּפעלשעגסיֹורַא טָאה רע .רעצ ַא טגיילעצ ךיז טָאה םינּפ טרעקַא

 ,דרעפ ַא יװ טקנופ ןּוא ,רעכיּב לקעּפ ַא .ןּופ "יפַארגָאעשוד, ַא

 ַא קירּוצ לָאמ ןטשרע ןרַאפ סע טפערט ,ןרָאפ טשינ לָאז סע יאו

 טקיקעג ,עטרַאק יד טכוזעגפיֹוא קידנּפאט לַאכימ טָאה ױזַא ,םייה

 -רעּביא ןַא יװ ןעזעגסיֹוא טָאה סָאװ ,קעלפ ןכעלּבלעג םעד ףיֹוא

 ,ןפיירנַאּב טנעקעג טשינ לַאּפ ןייק רַאפ ןּוא ,לוויטש רעטיירדעג

 זיא רע זַא ןּוא .ןליֹוּפ ןייז לָאז קעלפ רעכעלּבלעג רעד סָאװרַאפ

 ךיז רע טָאה ,רעגניפ םענערֹויעצ ןייז טימ טלטייטעג .ןּוא ןסעזעג

 לוויטש ןטרילַאק םעד ןּופ יװ ,ןעזעג ןּוא ןסעגרַאפ זײװכעלסיּב

 . .לפרעד ןייז סיֹורַא טסקַאװ

 .ּפמעק עלּופ יד ןגיֹוּב ,ךיז ןגיו ןעגנַאז עלעג טימ רעדלעפ

 יד רעּביא .יינש טימ ןטָאשעגּפַא יװ ,ןסייוו ןיא טילּב עקירג .ךעל

 טימ טקעמש טפּול יד ןּוא ,?קענָארװַאקס ,, ַא ךיז טייגרַאפ ןעגנַאז

 ...טיֹורּב שירפ

 ,דלעפ ןּופ ןַא ןעמּוק סרעטייא עלּופ טימ יִק ייווצ סלַאכימ

 יד רעּביא ןקע יד טימ ךיז ןסיימש ,זיֹוה ןייז רַאפ ןייטש ןּביילּב

 סָאד .ןקלעמסיוא ייז לָאז ןעמ ןקעמ ןּוא ּפעק יד ןסײררַאּפ ,ןטייז

 רעטכַאט רעד טסייה ּבייװ סָאד .סיֹורַא ןפיֹול רעדניק יד טימ ּבייװ

 ַא טפיֹול ןּוא ךיש יד ןָא ךיג ךיז יז טּוט ןיילַא ,יק יד ןקלעמסיֹוא

 -- ףירּב ַא ןעניילרעּביא ריא לָאז רע ,רערעל:ףרָאד םּוצ עכעלקילג

 -ימ זַא -- ,טנײל רערעל רעד ןּוא .עקירעמַא ןּופ ףירּב סלַאכימ

 ,ר'טרעדנּוה ענייש ךיז טימ טריפ ,םייה ַא רַאי-יײנ ףיֹוא טמּוק לַאכ

 !ענּוק טעװ רע ;ןגרָאז טשינ לָאז יז ןּוא ,רעדניק יד רַאפ תֹונּתמ

 ,בָּצל לקיטש ןפיֹוא ןּוא זיֹוה ןפיֹוא בֹוח םעד ןלַאצּפָא רע טעװ

 ,יז לָאז ,טרעװַאשזרַאפ ןצנַאגניא ןייז ןיֹוש ןּומ ןטילש רעד ןּוא
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 .דימש םּוצ ןריּפקעװַא ךיילג םיא

 רעטנוא ןּופ "יפַארגָאטשזד, יד ןסירעגסיֹורַא טָאה לגניי ַא
 טלָאװ רע יװ ,טלסײרטעגרעדנַאנַאפ ךיז רע טָאה ,טנַאה סלַאכימ
 ףיֹוא טציז רע זַא ,טקוקעגמּורַא ךיז ,םֹולח א ןּופ טּפַאכעגפיוא ךיז
 ,ניק עדליװ ןעלמּוט םיא םּורַא זַא ,לּוש רעד ןּופ עדנַארעװ רעד
 .טצפיזעגּפָא ףיט ןּוא טשינ טייטשראפ רע ןֹושל סנעמעוו ,רעד

 .עצ םייה ןייז ךיז טָאה חמ םענעסקַאװרַאּפ ןיִא רעיֹוּפ םייּב
 טנעה רע טײרּפשעצ סּורדרַאפ ןּופ ,םֹולח רעטלַא ןַא יװ ,ןעמּואװש
 ,ןיּפש ַא יװ ,עדנארעװ רעד רעּביא ןזײרּפש ןעמונעג ןּוא ,סיפ ןּוא
 .ךיז ןּופ רעדניק יד ןּבירטעג ןּוא

 טרעהעגפיֹוא לַאכימ טָאה ןכַארּבעגסיֹוא טָאה המחלמ יד טניז
 טשינ ,רענעגָארטעצ ַא ןעגנַאגעגמּורַא זיא רע .ףירּב ןגירק ּוצ
 ןּוא .װירב עגייז טימ ןָאט ּוצ טָאה המחלמ יד סָאװ ,ןענַאטשרַאפ
 :ףירּב םעד טרַאװעגּפָא רע טָאה ,רעגײז ַא יװ ,גָאט ַא לָאמ יירד
 םיא רַאפ ןעמונעגּפַארַא לַאכימ טָאה ךָאנ סנטייוורעד ןּופ .רעגערט
 .רַאפ ַא טימ ןּוא ,טנּוה ַא יװ ,ןגיֹוא יד טימ ןטעּבעג ,לטיה סָאד
 זיא סע זא ןּוא .ווירּב ַא ףיֹוא טרַאװעג לָאמ סעדעי םעטָא ןטּפַאכ
 רעד ןּופ טרעהעג טשינרַאג טָאה רע ןּוא ,טייצ עגנַאל א ךרּוד
 ַא ןיא ןסעזעג .ןדער ּוצ טרעהעגפיֹוא ןצנַאגניא לַאכימ טָאה ,םייה
 סָאװ ,ײװ סעּפע םיא טּוט סע זַא ,טליפעג ,דנַאנַאכָאנ ןהעש לקניוו
 ןַא ,רעכיז ןעװעג ןּוא ןפיירגַאּב טנעקעג טשינ ןײלַא רע טָאה --
 .ןעמּוק זימ ווירּב ַא

 :לֵא טפיֹוקעג ,ןסע ּוצ טרעהעגפיֹוא ןצנַאגניא טעמּכ טָאה רע
 טנעס ַא ןּבילקעג ןֹוא רעסַאװ סײה ןיא טְקָארּבעג יז ,למעז עט
 ,טנעס ַא ּוצ
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 .ַאמש א ןעמינעגסיֹורַא לַאכימ טָאה ,ףָאלש ןרַאפ טכַאנ עדעי

 ךעלעקּפוק טכַאמעג ,טלעג ץנַאג ןייז שיט ןפיֹוא טלייצעגסיֹוא ,עט

 ןלַאצוצּכָא עטייוװצ'ס ,זיֹוה ןפיֹוא בֹוח םעד ןלָאצַאּב ּוצ סנייא --

 רע זיא יֹוזַא ,דרעפ רָאּפ ַא ןפיֹוק ןטירד ןרַאפ ,דנַאל לקיטש סָאד

 ןעגנּודעג ,בייוו ןטימ טהנעטעגסיֹוא ךיז ,ןטנעװַא עצנַאג ןסעזעגּפָא

 ףָאלש רעד זיּב ,תֹובֹוה יד טלָאצעגּפָא ,דרעפ רָאּפ ַא קרַאמ ןפיֹוא

 קירּוצ טלָאמעד לַאביט טָאה ,ןגיֹוא יד ןיא ןכַארקעג םיא זיא

 -וַצ ךיז ןטלַאהַאּב יז ,עטַאמש רעד ןיא טלעג סָאד טלקיוװעגנייא

 שגײלעג ךיז ןּוא שיט ןטעּבעגסיֹוא ןפיֹוא ןכַארקעגפיורא ,סנּפָאק

 .ץַאק רעד ןּבענ

 ךיז ןענייז הרֹות דּומלת רעד ןּופ רעדניק יד ןעװ ,לָאמניײא

 ןעמּונעגסיֹורַא ,לּוש יד ןסָאלשרַאפ לַאכימ טָאה ,םייה ַא ןעגנַאגעצ

 ןּיא ,ןגָארקעג טכַאנרַאפ טָאה רע סָאװ ,ווירב ַא ענעשעק-םעזוּב ןּופ

 :עג-זיּפש ַא ןיא דיי ןשיליֹוּפ ןטנַאקַאּב ַא ּוצ ןײרַא רענעגָארטעצ ַא

 ,לבלעוו

 ! ווירב םעד רעּביא רימ טנייל ןּוא טּוג יֹוזא טייז ,עינַאּפ --
 ? םייה רעד ןּופ --

 ?עינַאּפ ,ָאי --
 ץרַאה'ס יװ טליפעג ,שּוילעּפַאק םעד טארַאשרַאפ טָאה לַאכימ

 נייא ךיז ןּוא ןיירַא ליומ ןיא דיי םעד טקּוקעג ,רעמַאה ַא יװ טּפַאלּק

 ,ןּבעל ןּוא ּבײל טימ טרעהעג
 ןעמּוקעג ןענייז טשרעּוצ זַא ,ןּבירשעג םיא טָאה ּביײװ סָאד

 ןטײװ ןטימ ּוק יד ריא ייּב ןעמונעגּוצ ,ןקַאזָאק ןײרַא ףרָאד ןיא

 ,המהּב ַאזַא ןעװעג ,דָאש ַא ,טניײװעג ּבוטש ןיא עלַא ןּבָאה .קעלפ
 ,עמערַא ,ךיז יז טָאה סָאװ רָאנ ,גָאט ַא ךלימ טרָאװק ןעצ ןּבענעג

 ןטיש ןעמונעג ,ןשטייד ןעמּוקעג ןענייז ךָאנרעד ? ןפלעה טנָאקעג
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 ַא ןיא ןטלַאהַאּב ךיז רעדניק יד טימ יז טָאה ,ןקַאזָאק יד ףיֹוא

 ךיז ןקָארשעג ,ןגעלעג טרָאד טכַאנ עצנַאג ַא ,לּפָאטרַאק ןּופ ּבּורג-

 ןעמ זַא ,טפייפעג ןּבָאה ןליֹוק יד לײװ ,ןקעטשּוצסיורא זָאנ יד'

 טַאה יז ,ןײז לֹהֹומ ריא לָאז טָאג ןּוא .ןרעװ ּביֹוט טנָאקעג טָאה

 .על ןייא ןייק יא ,רעניה יד לַאטש ןיא ןּביײרטּוצניײרא ןסעגרַאפ

 ,ןרָאװעג רעליטש זיא ירפ רעד ןיא ...ןּבילּבעג טשינ לגיֹופ קידעפ

 .רעד יז טעװ סָאװ ןּוא ,רעדניק יד טימ ּבּורג ןּופ סיֹורַא יז זיא :

 זיֹוה רעייז ןּופ .טשיװעגּפָא ןעוועג זיא ףרָאד עצנַאג סָאד -- ןלייצ-

 -,..טנעמַאדנּופ רעד ןּבילּבעג זיֹולּב זיא

 ,טסּואװעג טָאה רע .טרעהעגנייא טשינ רעמ ךיז טָאה לַאכימ

 ךָאנ טלַאװעג .רעײפ ןטימ קעװַא זיא ?עצַארּפ , עצנַאג ןייז זַא

 -עג ןיא ןעמוקעגניירא טלַאמעד טקנוּפ זיא ,דיי םעד ןגערפ סעּפע'
 :רעטיּברַאפ ַא ןּוא ,וויֹרּב םעד ןעמּונעגּוצ רע טָאה ,הנֹוק ַא לּבלעװי
 .ןײרַא לּוש ןיא טּפעלשעגקירּוצ ךיז ,רענעגָאלשרעז ַא ,רעטי

 עלײװ עדעי ךיז ,רעמיצ ןרעּביא טזײרּפשעג טָאה לַאכימ
 םיא ּוצ ןּבָאה עדמערפ יד סָאװ ,ןייטשרַאפ טלָאװעג ,טלעטשעגּפָא
 ,טליפעג טָאה רע ,ןּבױהעגנָא טשינ יז טימ ךָאד טָאה רע ,טַאהעג
 טסּואװעג טשינ ,הלוע ןַא ןרָאװעג ןעגנַאגַאּב זיא םיא ןגעק זַא
 :ערויעצ ,ןעמּורק םעד ןיפ ןּוא ןנַאלק ךיז ףרַאד ןעמ ןעמעװ רַאפי
 ,רעמוטש ַא ןעירשעגסױורַא טָאה ,רעױּפ ,עצַארּפ ליפוצ ןּופ ,םענ
 .גָאטײװ רעּפמעשי

 ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד לַאכימ זיא טנװָא ןיא טעּפש
 .קנעש ַא ןיא ןיײרַא ןּבעלי
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 2תנאװ םישוד

 .קָארשעצ ַא ,סעצײלּפ עקידכעלייק טימ ,רעקיסקואוו-לטימ =

 -לדנאמ עלָאמש ,סירס ַא טנַאמרעד סָאװ ,םינּפ טעװעקַאילּבעגּפָא 4

 זַאנ רעד רעטניה ץעגרע ףיֹונּוצ ,ךיז טכַאד ,ךיז ןעמּוק סָאװ ,ןגיֹוא

 .(ןַאמ-עגלַארּפ) "ןַאמ-ירדנַאל , רעד ,גנָאװ םישזד זיא סָאד --

 ןשילמיה, םעד ייּברַאפ טכיֹול סָאװ ,"ךייט ןלעג , ןפיֹוא

 ןרָאװעג ןריֹוּבעג גנַאװ:ַאװ זיא ,ּוׁש:ןַאש ץניװַארּפ רעד ןיא ,"גרַאּב

 -וצ קרַאטש טשינ זןיא החּכשמ יד .עקנילרעּב רענרעצליה ַא ןיא

 -רָאּכ סגדעי זַא ,טסּואװעג ,םענעריֹוּבעג:ינ םעד ןּופ ןעװעג ןדירפ

 .דיא סע יװ יֹוזַא רָאנ ,ןרעװ רענעלק טייצ רעד טימ טעװ וייר עיצ

 םיא ,טכַאמעג קידנסיװ טשינ ךיז החּפשמ יד טָאה ,לגניי ַא ןעוועג

 סטָאג ףיֹוא טזָאלעגרעּביא ,שיֹוק םענעטכַאלּפעג ַא ןיא טגעלעגנײרַא

 .םיא טעװ סויצּופנַאק רעקיליײה רעד זַא ,רעכיז ןעוועג ןּוא טָארַאּב

 עג ךיז ,טריטסעטָארּפ טָאה לרעזעניכ עניילק סָאד .ןעמענּוצ יו ייס

 ןענַאמרעד ןייא ןיא ןטלַאהעג ,סיֹורַא לשיֹוק ןּופ ןגירשעג ,ןסיר

 .טנעקעג טשינ יז ןּבאה ,טּבעל רע זַא ,עקנילרעּב רעד ןיא ןעמעלַא

 -עגּוצ סעּפע םיא טײצלַאמ ןדעי ייּב ןּוא ןדלַאװעג יד ןגָארטראפ

 .טעװעדָאהעגסיוא ןײלַא טעמּכ לרעזעגיכ סָאד ךיז טַאה יֹוזַא .ןּפרַאװ

 א יװ ,ריפ עלַא ףיֹוא ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג רעטלע זיא רע זַא

 'ןפיוא טרעטעלקעגפיורַא ,עקנילרעּב רעד ןּופ טרַאשעגסױרַא ,עלהיח

 ןגיו "ךייט ןלעג, ןרעּביא יװ ,ןעזרעד לָאמ ןטשרע םּוצ ןּוא ,קַאד

 -ונשזרַאפ טָאה רע .ףוס ַא ןָא ,רערעדנַא ןּבענ ענייא ,סעקנילרעּב ךיז

 ךיז טקיּפ סָאװ ,לדניה ַַא יװ ןּוא ןגױא-לדנַאמ עניילק יד טער

 טקיקעג ,למיה ןעַאלּב ןפיט ןיא טקוקעג רע טַאה ,ייא ןּופ סױרַא

 :עג ךיז ןּבָאה ,רע יװ טקנוּפ ,רעדניק ּואוו ,סעקנילרעּב יד ףיוא

 טיֿמ רעדלעפ ךיז ןציצ ךייט ןטייז עדייּב ןּופ יװ טקוקעג ,טליּפש
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 ּואװ ,רעדלעפ יד רעּביא ,טרָאד זַא ,טנכערעג ןּוא יט ןכעלנירג-

 .טלעװ קע זיא ,למיה םעד ןָא טריר ייט רךעכעלנירג רעד

 -.עג רע זיא ,טקּוקעגמּוא טשינ םיא ףיוא ךיז טָאה רענייק

 זיא געט עצנַאג .שטנעמ ַא טימ ןדער טנַאקעג טשינ ,דליוו ןסקַאװ/

 רעקיטש עסַאנ ןעּבמעּב ַא טימ טּפַאלקעג ,רעסַאװ ןיא ןסעזעג רע

 ויִּב ןסעזעג ןענייז סָאװ ,םינקז עדנילּב יד ּוצ ןּבילקרַאפ ךיז ,שעװ

 .עקילײה טרעהעגנָא ךיז ,דמַאז ןסיה ןיא טפלעה רעד רעּביא

 -עג זיא רע .געט עכעלטע ףיוא ןרָאװצ ןלפפראפ טפָא ןּוא ,תוישעמ

 "גרַאּב ןשילמיה; טייו רענעי ףיוא ,טייוו ,טרָאד זא ,ןרָאװעג רָאװ

 ןיא טשינ ןעניואװ ןשטנעמ ּואװ ,טלעװ רעדנַא ןַא ןָא ךיז טּביײה

 ןײרַא טָאטש ןיא ןעיצ ןעמּונעכ םיא טָאה סע ןּוא סעקנילרעּב ןייק

 ןיילק 8 ןבעגעג -- טכַאמעג הניתמ םיא ןעמ טָאה לייוורעד =

 .ביװ א רַאּפ ?דיימ

 ןענייז זיר סעיצרָאּפ יד ,ןסקַאװעג ץלַא זיא החּפשמ יד

 טצעזַאּב יֹוזַא ןרָאװעג זיא דעסַאװ סָאד ןּוא ןרָאװעג רענעלק ץלַא

 ּואוו ,ןעװעג טשינ טרָא ןייק דלַאּב ןיוש זיא'ס זא ,סעקנילרעּב טימ

 :ַאּב "ךייט ןלעג, ןּופ רעניואוונייא יד ןּבָאה ,ןלַאװ ּוצ שעװ יד

 .עקירעמַא ךָאנ ןרָאפ ּוצ ןטָאלש

 טימ ,רעקידנגיװש ַא ,עטשרע יד ןשיװצ ןעװעג זיא גנָאװ

 ןייק ןעמּוקעגנָא רע זיא ,ּפָאק ןיא ןעקנַאדעג עטעטסַאררַאפ ,ערעוװש

 ןיא ןַאמסדנַאל ַא סנייז ייַּב לעטש א ןגָארקעג ךלַאּב טָאה רע .קרָאיוינ

 ייב ,עילַאּב ַא רעּביא געט עצנַאג קידנעייטש ,(יירעשעוו) "ירדנָאל, ַא

 סָאװ רַאפ ןטכַארט ּוצ טרעהעגפיוא טשינ גנָאװ טָאה ,טערּב-שַאװ א

 .ּוינ ןיא ןעװ ,סעקנילרעּב ןיא "ךייט ןלעג, ןפיוא ןרעגנוה ןשטגעמ

 ,טרעהעג םיא טלָאװ ןעמ ןעװ .ןסַאג יד ןיא דלָאג ןעמ טרַאש קרָאי

 :פַאק יד ןוטעגסיוא ,ּפעצ יד ןרױשעגּפָא רעזעניכ עלַא ךיז ןטלָאװ
 ןשטנעמ יװ ןּוטעגנָא ךיז ,ךעלכיש-קעטש ענעכּוט יד טימ סענַאטשי
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 שלא סָאװ ,רעדנּואװ ַא זיא .עקירעמַא ןייק ןעמּוקעגרעּבירַא ןּוא
 רעּביא טנגעג רעד ןיא ןיוש טניואו ? תיּבה:לעּב ןייז ןופ ןכַאל

 . +עגּפָא טּבעל ,ןכש ַא טימ ןדערפיונּוצ טשינ ךיז ןָאק ,רָאי ןצפניפ
 ןטכעג טלָאװ רע יװ ,ּפָאק םעד ךָאװ עדעי ךיז טלָאג ,טרעדנּוז

 עטלַא ןַא יװ ןטפַאק ַא טגָארט ,'ךייט ןלעג, ןּופ ןעמּוקעג

 .ןֶא טשינ יז רע טקּוק ,ןיירא טמּוק לדיימ א זַא ןּוא ,דיומ

 זַא ,ןסָאלשַאּב ןּוא טנעס ַא ּוצ טנעס ַא ןּבילקעג טָאה גנָאװ
 ירַאפ תיּבה-לעּב ַא ןרעװ ,"ירדנָאל, ַא ןפיוק ךיז טעװ רע יװ ךיילג

 רענַאקירעמַא ןַא יװ ןָא ךיז טּוט ,ּפָאצ םעד ּפָארַא רע טמענ ,ךיז

 טסעּב ןייז .טײלסדנַאל יד טימ ןוט ּוצ ןּבָאה טשינ רעמ טעװ ןּוא

 -ןצניירא ךיז טעּברַא רעד ךָאנ גָאט ןדעי ןעוװעג זיא ןגינעגרַאּפ

 ןשטנעמ יװ ןקּוק זייוונהעש ,טנעה יד ןגיילרַאפ ,רעטסנעפ ןיא ןצעז

 .,לדיימ סעדעי ןקיקּוקּוצכָאנ ,ךיז ןליּפש רעדניק יװ ,ייּברַאפ ןעייג

 ..גיוּב ןדעי טימ ןפּור יז יװ ,ּפעק ענעסיררַאפ טימ ןעיײג ייז יװ

 --עצ טָאה ,קידנעײגייּברַאפ ,לדיימ ַא ,ןפַארטעג לָאמַא טָאה סע ןּוא

 +עג רע זיא ,ןּוטעג ?כיימש ַא םיא ּוצ ןּוא ןייצ עסייוו יד טנעפע

 "ףיוא ןרָאװעג זייּב טשינ ּוליפַא זיא רע ,רעטסכעלקילג רעד ןעוו

 ךיז ,רעטסנעפ ןרַאפ ןּבילקעגפיונּוצ ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעדניק יד

 טָאה רע .טמירקעגכָאנ םיא ןּוא ןעלדנַאמ יװ ןגיוא יד ןגיוצעגנייא

 -ַארשעצ יד טימ ןפרָאװעג השעמ תעשּב ןּוא טלכיימשעג טשרמולּכ

 זֵא ןּוא ,םיא טקיטש גנַאלש ַא ןעװ ,קילָארק א יװ ,ןגיוא ענעק

 ןטיײװצ ןכָאנ לָאמניײא טלַארּפעגפױא ,דליװ ןרַאװעג זיא הרבח יד

 .ןגירשעגניירַא ךיוה ױזַא ןּוא ּפעק עכעלטע טקעטשעגנײרַא ,ריט יד

 :געפ סָאד ןעגנאהרַאפ גנָאװ טָאה ,טרעטיצעג ןּבָאה ןּביױש יד זַא

 ישענייז ןּופ ןעמּונעגסױרַא ,ריט יד ןסַאלשרַאפ ,ךעלייל ַא טימ רעטס

 ..סּפינש ַא ןדנּוּבעגסױא ךיז ,ןּוטעגנָא ךיז ,גּוצנא ןעָאלּב ַא רעפּוק ַא
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 רָאה יװ ּפָאק ןלָאג ןרעּביא טגיילעצ םיא ,ּפָאצ םעד ןטכָאלפעצ
 .טלגיּפשעג ךיז ןּוא

 טנכערעגסיוא ,טלעג ןייז טלייצעגרעּביא טנװָא ןדעי טָאה רע
 .גיפ יד ףיוא טלייצעגרעּביא ,ןעלמַאז ּוצ ךָאנ טָאה רע ןכָאװ לפיוו
 רענעדירפּוצ ַא ,גיוא ןפיוא טַאהעג טָאה רע "?סירדנַאל , לפיוו ,רעג

 טלקיװעגנייא ךיז ,ךעלייל ןרעװש ַא ןיא טגײלעגנײרַא ךיז רע טָאה

 .עגָאלדַאּפ רעטרַאה רעד ףיֹוא ןפָאלשעג קַאמשעג ןּוא

 טפיוקעג ךיז רע טָאה ,דלעג עצנַאג סָאד טַאהעג טָאה רע זַא

 :עג םיא ייּב זיא עטשרע סָאד .טנגעג רעשידיי א ןיא "ירדנָאל , ַא

 ןּוא שילגנע רעמ ןעגנילק לָאז סע ,ןעמָאנ םעד ןכַאמּוצרעּביא ןעוװ

 רעטסנעפ ןפיוא ןּביירשפיוא טזָאלעג רע טָאה גנָאװ:ָאװ טָאטשנַא

 -גַא ךיז ,ּפָאצ םעד ןעמענּפַארַא טזָאלעג ךיז טָאה רע .גנָאװ-םישזד

 ,סרעפלעהסירַא עסייו ןטלַאהעג ,רעדיילק רענַאקירעמַא ןּוטעג

 -יִכ ַא ןעמענוצ טלַאװעג טשינ לַאּפ ןייק רַאּפ ןּוא סרעגענ ּוליּפַא

 טָאה רע .רעקיליּב ליפ טכַאמעגסיוא םיא טלָאװ סע שטָאכ ,רעזענ

 הרבח רעד טימ טּפַאשטנַאקַאּב ַא ןעיצרַאפ ןעמּונעג זייוװכעלסיּב

 .עג:עדָאס םעד םּורַא ןטנװָא עצנַאג ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעגנוי

 טימ טליּפשעג טָאה רע .טצעקעלּבעג ןּוא ,רעּביאנגעק סָאװ ,לּבלעװ

 ?ייװרעד ,ריּב ףיוא קנעש ַא ןיא ייז טימ ןיירַא ,לפרעוו ןיא יז

 ,טסײה תונכש רעד ןיא לדימ סעדעי יװ ,ןרָאװעג רָאװעג

 רעמ טָאה רע .ןַאמנגנוי ַא ןיוש יז טָאה יצ ןּוא זיא יז טלַא יװ

 טזָאלעג טָאה רע זַא ,רעזעניכ ַא זיא רע זַא ,ןסיװ טלָאװעג טשינ

 -עג ַא ,ןעזָאר ןגעו טרעלקעג געט עצנַאג ,םייה רעד ןיא ּביײװ ַא

 טכַארּבעגנײרַא םיא ּוצ ךָאװ עדעי טָאה סָאװ ,לדיימ שידיי טרעדּוּפ

 רע טָאה ,ןעמּוקעגנײרַא זיא יז ןעװ ,דימּת .ןשַאװ םּוצ רענלעק

 ריא ,ליװעדָאװ ןיא ןדַאלעגנייא יז ,סעּומש ַא ריא טימ ןגיוצרַאפ

 טשינ טָאה עזָאר .ליּבָאמָאטױא ןַא ןיא ןעמענּוצמײהַא יז טגָאזעגּוצ
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 ןטייז יד רַאפ ןטלַאהעג ךיז ,ןּכיל עטיור יד טנפעעצ ,טרעפטנעעג

 :עג דּבכמ יז טָאה רע זַא ןּוא .ןיירא םינּכ ןיא טכַאלעג םיא ןּוא

 טלעטשעגקעװַא ךיז ,ןעמּונעגּוצ יז טָאה ,ערעינַאּבמָאּב ַא טימ ןעוו

 ןעמעלַא ,לּבלעװעג:עדָאס םייּב סָאװ ,'סיָאּב, הרבח רעד ןשיװצ

 .ןוּבשח סרעזעניכ ןפיוא טלציוועג ךיז ןּוא ןעוועג דּבכמ

 טסע הּפּכנ יד יװ ,טליפעג לָאמ סעדעי טָאה גנָאװ םישזד

 ןּוא ןעזָאר טימ םּורא ןפיטש הרבח יד !װ ,ןעז טנָאקעג טשינ ,םיא

 יװ טשינ ּוליִפַא טסײװ .טשינרַאג ּוצ גוט רע זַא ,טכַארטעג ךיז

 ,ּביל טָאה רע סָאװ ,לדיימ ַא טימ ןייג:צנּוא

 יד טכַארּבעגנײרַא םיא טָאה עוָאר ןעװ ,טכַאנרַאפ לָאמגיײא

 רע טָאה ,ןעװעג טשינ רענייק זיא "ירדנָאל , רעד ןיא ןּוא רענלעק

 ריא ,טייצ יד יא טציא זַא ,טליפעג ,ריא טימ סעּומש ַא ןגיוצרַאפ

 גנָאװו טָאה ,רעטכעלעג ןּופ טכייקעג טָאה עזַאר .ןגָאזּוצסױא ץלַא

 :נליוו:טשינ רע טָאה ,ןעוװ ,סָאװ רעדייא ןּוא ןעמּונעגמּורַא טכייל יז

 סיר ַא ךיז ,ןכַאל טרעהעגפיוא טָאה עזַאר .ןוטעג שּוק ַא ריא קיד

 ַא ןּוא ןפַאלעגסױרַא ,םינּפ לֹופ ַא ןגיּפשעגנַא םיא ,םיא ןּופ ןּוטעג

 ףיוא ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,עלַא זַא ,ריט רעד טימ ןּוטעג ּפַאלק

 ןיא םיא ּוצ ןקּוקניירא ןעמונעג עקיריגײנ ןּבָאה ,סַאג רעד

 .רעטסנעפ

 ןוא ןעשעג זיא סע סָאװ ,טליײצרעד ןעמעלַא טָאה עזָאר

 .רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא רעטסנעפ ןייז םּורַא םלוע רעד

 ךיז טָאה -- ,ּפָאצ ןרַאפ סיֹורַא רעועניכ םעד טּפעלש --

 .ןפּורעגנַא רענייא

 :יווצ ַא טָאה -- ,ןשּוק ּוצ ךעלדיימ עסייוו ןסיװ רע טעװ --

 ,ןפלַאהעגרעטנוא רעט

 יד טימ ןפרָאװעג ,רעטסנעפ ןיא ןענַאטשעג זיא גנַאװ םישזד

 ןּוא ,םיא טקיטש גנַאלש ַא ןעװ ,קילָארק ַא יװ ,ןגיוא ענעקָארשעצ
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 יד ץעגרַאפ ןבָאה עלַא ,סרעגענ ,ןטסירק ,ןדי עּלַא יװ ןעזעג |
 ימ םעד ,םיא ןגעק טדערעגפיונּוצ ךיז ,ןטייװצ םּוצ רענייא האנש
 םיא ןליו ןּואו ,לדיימ| סייו 8  ןושעג שּוק ַא טָאה סָאװ ,רעזענ
 ."ןשטגיל,

 רעד ןּופ ןכַארקעג רע זיא טסיזמּוא זַא ,עליפרעד טָאה רע

 ךיז 'קירּוצ ןסָאלשַאּב ןּוא רענַאקירעמַא ןַא ןרעװ טלָאװעג ,טיוה

 ןּרָאפמײהַא ןּוא דלעג רעמ סָאװ ןעלמַאזנָא ,ּפָאצ ַא ןסקַאװנָא ןזָאל

 ןלעג, ןפיוא עקגילרעּב רעד וי םיא ךָאנ טקנעב סָאװ ,ּבײװ םּוצ
 11 ,"ךייטי



 הענענ ריפ

 ,ןַאלג ןילג -- טגיװעצ ליופ ךיז טָאה דָאר ןיא ןּפַאלק סָא

 ּפַא ,ןּביױש יד טלסיירטעג ,רעקרַאטש ןרָאװעג -- ןַאלג ןילג ױז

 טּפעלשעגסױרַא ןעמעלַא ןּוא ןרעמיצ ערעטסניפ יד ןיא טכליהעג

 ,טקּורעגסױרַא ךיז םלוע רעד טָאה ןּוטעגגָא ּבלַאה .ןטעּב יִד ןּופ

 .עג ךיז טָאה סָאװ ,יירעגנילק רעד ןיא טרעהעגנייא ךיז ןריולרַאפ

 רעדעי ןּוא רעכעה ןּוא רעכעה ןרָאװעג ,לטעטש ןרעּביא ןגָארט

 ;ןכש םייּב טגערפעג טָאה רענייא

 ? טנערּב'ס ---

 ? טנערּב ּואו --

 .ַאטש רעד ןיא ןפָאלשעג ןענייז סָאװ ,סרעגענ ריפ יד

 יד טקעטשעגנײרַא ,סערַאנ יד ןּופ ּפָארַא ןענייז ,הסיפּת רעשיט

 ןּוא ןטעכַאטש ענרעזייא יד טימ ךעלרעטסנעפ עניילק יד ןיא ּפעק

 : ןפרָאװעגרעּביא ךיז

 ? רעייפ ַא ,סָאװ --

 רעד ּוצ ןגיוצעג ןֹומה רעד טָאה טָאטש ןלייט עלַא ןּופ

 .קירטש ןּוא סנזייא-כערּב ,קעה טימ ןעמּוקעג זיא ןעמ .הסיפת

 :עגנָא טימ ןענַאטשעג ןעגייז סרעטכעװ עכעלטע טימ ףירעש רעד

 םלוע םעֶד ןטלַאהעג ,רעיוט ןּופ גנַאגנײרַא םייּב ןסקיּב ענעדָאל

 ; ןטעּבעג ךיז ןּוא סנטייוורעד ןּוּפ

 ! ךייא טייגעצ --

 !םינכש ,ךייא טייגעצ --

 עלַא ןּופ טרעהעג ךיז טַאה -- !טיײקיטכערעג ןליוװ רימ --

 ו .ןטייז

 ּפַאלק ַא ךיז ףירעש רעד טָאה -- !ךיוא רימ ןליװ סָאד -- -

 ּוצ -- סרעטכעװ יד ףיוא ןזיװעג ןּוא ןײרַא ץרַאה ןיא ןּוטעג
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 -רעּביא ףרַאד רעכערּברַאפ ַא { ָאד רימ ןענייז ,ריא טניימ ,סָאװ
 .ץעזעג ןּופ טנעה יד ןיא ןרעװ ןּבעגעג

 סירעגרעּביא רעניא טָאה -- !ץעזעג'ס ןענייז רימ --

 .ףירעש םעד
 -רעטנּוא עכעלטע ןּבַאה -- !ץעזעג'ס ןענייז רימ ,תמא --

 .טּפאכעג
 !טרַאנעגּפָא זנּוא טָאה ףירעש רעד --
 טַײח רע ןעװ ,רעגענ םעד ןכּוז זנּוא טימ ןרָאפעגטימ +-

 | !הסיפּת רעד ןיא ןטלַאהעג םיא
 !רעגעג םעד סױרַא ביג --
 ! עיטסעּב יד רעּביא זנּוא ביג --
 -סיוא ,ךעלרעטסנעפ יד ןּופ ןטָארטעגּפָא ןענייז סרעגענ יד

 .רעּביא יװ ןענַאטשעג ,ןעלסײװ עכעלּבלעג ,עסיורג יד טצָאלגעג
 ,ײז ןשיװצ רעטסטלע רעד .ןגיװשעג ןּוא תויח ענעקָארשעג

 .טינקעגרעדינַא ןּוא למלצ ַא זלַאה ןּופ ןעמּונעגּפָארַא טָאה ,רעיורג ַא -
 םּורּב ַא רעגנּוי ַא טָאה -- !ןפלעה םיא טעװ ןעמלצ'ס --

 -גנערטשעגנָא טימ רעמיצ םעד םּורַא ןּוא םּורַא טזײרּפשעג ,ןּוטעג
 ּוצ ןענַאװ ךרּוד גנּונעפע ןַא טכּוועג טלָאװ רע יװ ,ןגיוא עט
 .ןפיולטנַא

 רעגניפ עטײרּפשעצ טימ ,רענעגיוּבעגנייא ןַא סָאװטע ,ןאשזד
 -עג טשינ ךיז טָאה ,ּפָאק ןּופ סיורא ןגיוא יד ,טנעה עדייּב ןּופ
 םיא טלָאװ ןעמ יװ ,טרעטיצעג ןּוא ןענַאטשעג ,טרָא ןּופ טריר
 / .חומ ןרעּביא ךאז רערעװש ַא טימ ןטסָאמעגּפָא

 רעגנּי רעד טָאה -- !ןענַאשזד ןליװ יײז ,טרעה ריא -- = |
 ןעירד ּוצ טרעהעגפיוא טשינ ךיז ןּוא טרָאװ ַא ןלַאפ טזָאלעג
 .רעמיִצ םעד םּורַא ןּוא םּורַא
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; 

 .לֵא רעד טָאה -- !ןּבענסױרַא טשינ םיא ןלעװ רימ --
 00 ,ןפּורעגנָא ךיז רעט

 ,ךיז טימ ןוטרַאפ ןעװעג ,ןגיוושעג ןּבָאה יײװצ ערעדנַא יד
 יי .ןטלַא םּוצ טרעהעגנייא טשינ ךיז ןטלָאװ ײז יװ

 ןעמּוקעג ,רעסערג ןרָאװעג זיא ןסיורד ןיא יירשעג סָאד -
 רעטנענ טרַאּפשעג ךיז ,ןסקַאװעג זיא ןומה רעד .ןטייז עלַא ןופ
 ,ןענַאשזד ןּבעגסױרַא לָאז ןעמ טרעדָאפעג ,ףירעש םּוצ

 טרעהעג ןּבָאה עטריטסערַא יד ןעװ ,לָאמ סעדעי ןּוא
 יד ,טכײלבעגסיױא ךיז ײז ןּבָאה ,ערעײז טשינ ,ןעמָאנ סנַאשזד
 ,ןרָאװעג רעקלּור עליו א ףיוא ןענייז רעמינּפ עטכשוחרַאּפ
 טלָאװ ,ןומה ןּופ ןרעװ ּוצ ןסירעצ עגר עדעי רַאפעג רעד ןיא
 ,ןטער ּוצ ךיז גנונּפָאה יד טניישעגפיוא לָאמא טימ

 ,רעיױט םּוצ רעטנעג ץלַא טקּורעג ךיז טָאה םלוע רעד
 .עגּוצ ,טצעהעג ,ןליבסנַאמ יד ןשיװצ ןענַאטשעג ןענייז ןעיורפ
 .ןזײװסױרַא ,ןענעכייצסיוא טלָאװעג רעדעי ךיז טָאה ,שזַארוק ןבעג
 .טייקשהירּב ןייז

 ;טימ רעד ןיא ןײרַא ויא ףירעש רעד
 ,ןשּועג ןופ ןעמַאנ ןיא ךייא ּוצ רילעּפַא ךיא ,םינכש --

 עאה רענײק - - --  !םינכשןוא רענריב - - --  ךיײא טיינעצ
 - .רַאפ ,שרעדנא סעּפע ןגירשעג טָאה רעדעי .טרעהעגנייא טשינ ךיז
 עטליּבעגפיונּוצ טימ ןומה רעד ןּוא ףוק ספירעש םעד טכליה
 .רעטנענ ץלַא טקורעג ךיז טָאה ,קירטש ןּוא קעה טימ ,ןטסיופ
 יװ ,םיא רעּביא טײטש ןומה רעד יװ ,ןעועג טָאה ףירעש רעד
 ;ןעמעלקניא םיא ,ןּוט ראפש א טּונימ עדעי ךיז ןַאק ,טנַאװ ַא
 ַא רע טָאה ,ןוטפיוא טשינרָאג רע ןָאק ןטּוג טימ זַא ,ןעזעג
 .ענסיוא עלַא ןּבָאה לָאמַא שימ ןוא רעטכעװ יד ּוצ ןּוטעג קנואוו
 ' ,טפול רעד ןיא ןסָאש
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 ןּוטעג קּור ַא קערט ןּופ ךיז טָאה ןשטנעמ .טימ טנַאװ יד
 .עגּפױרַא ךיז טָאה גנוי ַא .ןסקַאװעג זיא סעּכ רעד .קירּוצ ףיוא =
 טייז רעקיד רעד טימ םיא טָאה רעטכעו ַא ,רעיוט ַא ףיוא טּפַאכ 0

 :עג ַא טימ .ןעװעג גּונעג זיא סָאד .ןפרָאװעגּפָארַא סקיּב רעד ןּופ =
 םּוצ ןּוטעג רַאפש ַא ךיז יי ןבנה ,רענַאידניא עדליו יו .,יירש = -
 ; טעוװערעג ,ףירעש 7

 !ּוה-ּוה ! ּוה-ּוה -- 0
 !קירטש יד טּפרַאװרַאֿפ --
 / ' ! יװַא טָא --
 אש ! םיא טמענ --

 4 : !םיא טגנעה -- 6
 ! ּוה-ּוה -- 20

 0 7 ךיז ,רעכעה ,רעדליװ ןרָאװעג זיא יירשעג סָאד
 ו שעלפ ,רענייטש לגָאה ַא טימ ןעמֹוקעג ,הסיפּת רעד רעּביא |
 = ,רעצלעה ןּוא

 וע .עג ךיז ,ןענַאשזד ןּוּפ טלײטעגּפָא ךיז ןּבָאה סרעגעג יד |
 אט ןופ רעגניפ עטיירפשעצ טימ ,רענעגיוּבעג ַא ,ןַאשזד ןּוא .טעדוש = ;

 | עכעלבלעג יד ןיִא .טלסיײרטעג - ןצנַאגניא ךיז טָאה ,טנעה עדייב
 ַא ןּופ טײקנפלָאהַאּבמּוא ןֹוא רעצ רעד ןגעלעג זיא ןעלסייוו ;

 ,ןטחש יז טייג ןעמ רעדייא הֹמהּב
 רעטלַא רעד טָאה -- ?ןייז טעװ סָאװ ? ןייז טעװ סָאװ --

 | ךעלזיירק עיורג ענייז .טרעּביושעג =
 ' !םיא ןליװ יז --
 ! ןענַאשזד ןליוװ יז --
 ןעמעלַא זנּוא ןעמ טעװ ,טשינ ךימ טגלָאּפ ריא בוא --

 !םיא טגָאז



 ! ןגָאז םיא רימָאל --

 !םיא רַאפ ןדייל ןפרַאד רימ ,טרעהעג --

 !ָאד ןציז רימ זַא ,טשינ לָאמּוצ ןסייוו ייז --

 !ןגָאז םיא רימָאל ָאט --

 ןּבילּבעג ,ןענַאשזד ּוצ ןּוטעג זָאל ַא ךיז ןּבָאה יירד עלַא

 ךָאנ יװ ,טרעלקעג ןטלָאװ ייז יװ ,רעליימ עטנפעעצ טימ ןייטש

 ןעמּונעג ,סיפ ערעײז ּוצ ןּוטעג לֵאּפ ַא טָאה ןַאשזד .ןּביהּוצנַא

 ;טרעדיושעגכרּוד טָאה'ס זַא ,קיציּפש ױזַא טנייוועצ ךיז ,ןשוק

 !ןענעגרה טשינ ךימ טזָאל ,רעדירּב ---

 !רעדּורּב ַא ףיוא תונמחר טָאה --

 ײז זַא ,רעּבָא קערש רעד .טרירעג יז טָאה ןייװעג סָאד

 ַא טעװעטַאר סָאװ ,רענייא יװ ,ןגיוצעגטימ ןרעװ ,טייצ ןרילרַאפ

 ץקערש עּבלעז יד ,טנורגּפָא םּוצ טּפעלשעגטימ טרעװ ןקידעקנּורט

 ,ליפעג ןדעי יז ןיא טּפמעטענּפָא טָאה

 ; רַאדירָאק ןּופ ןעמּוקעג ןענייז ןעיירשעג יד

 !רעלעק ןיא זיא רע --

 !רעלעק ןיא זיא עיטסעּב יד --

 .וצנָא טשינ ךיז ןטנעצ ַא ןגָאזרַאפ טעװ ףירעש רעד --

 !רעגענ ַא רַאפ ןעמענ

 !סיָאּב ,קירטש יד טיירג טלַאה --

 !סַאג ןטימ ןיא ןעגנעה םיא ןלעװ רימ --|

 פעד ןעזרעד ,ןושל ןָא ןייטש ןּבילּבעג ןענייז סרעגענ יד

 ןוטעג ףרָאװ א ךיז ײז ןּבָאה לָאמא טימ ,ןגיוא יד רַאּפ טוט

 ןעמ יװ ,טרעדײלשעגסיױרַא םיא ,ריט יד טנפעעג ,ןענַאשזד ףיוא

 ןענָאק וצ יּבַא ,ףלעװ עדַאטס א וצ דרעפ ַא יצ ּבלַאק ַא טפרַאװ

 : ,ןּבעל סָאד ןעװעטַאר ךיז ,ןפיולטנַא
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 געלשעג ַא

 "טַאל, ןקידײל ַא ףיוא טּפעלשרַאפ ךעלגנַיי ןּבָאה טגװָא ןי

 טלעטשעגסיוא ךיז ,ןדנּוצעגרעטנּוא םיא ,ץַארטַאמ ןטלַא ןַא ֹא

 .עג זיא רעייפ סָאד .רעייפ ןרעּביא ןעגנורּפשעג ןּוא הרּוש ַא ןיא

 ַא טימ ץַארטַאמ ןטכייפ ןּופ ןעגנַאגרַאפ ךיז ,רעסערג ץלַא ןרָאװ

 םענרעּפּוק ַא טימ ךעלגניי יד ןסָאגעגּפָא ,טקַאנקעג ,ךיור ןטכידעג

 טגייצעג ןּוא דיירפ ןּופ טצנַאטעג ,רעדליוו ןרָאװעג ייז ןענייז ,ןייש

 :ןציּפש עקידרעייפ יד ףיוא רעגניפ יד טימ

 ? ןעגנירּפשרעּבירַא טציא טעװ רעװ ,טציא רעּבָא --

 ףיא טכַאמעג ,טקּורעגסױרַא ךיז לגניי ַא טָאה -- !ךיא --

 רַאּפש א םַאלּפ רעד טָאה ,ןָאטעג זָאל ַא ךיז ,טירט עכעלטע קירּוצ

 .ןטלַאהעגקירּוצ םיא ,ןײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג

 עכעלטע םיא ןּבָאה -- !טציא טשינ רעסעּב גנירּפש --

 ! ןּכַאכנָא ריד ייּב ךיז ןלעװ ןזיוה יד -- .טדערעגּפָא ךעלגניי

 ךָאנ ןרָאװעג לגניי'ס זיא -- ! ןזיוה עניימ רַאפ טשינג הגאד --

 ףיוא ןעלציו ןּבױהעגנָא ךיז ןּבָאה הרבח יד ןעװ ,רעטרַאּפשעגנײא

 .ןוּבשח ןייז

 םעד טכַאמעג ,ןטסעמרַאפ ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע

 ןטסעמרַאפ סָאד רעגנעל סָאװ ןּוא ,רע טגנירּפש טָא זַא ,לעטשנָא

 שזַארּוק רעד ןרָאװעג םיא ייּב זיא רענעלק ץלַא ,טרעיודעג טָאה

 .ץַאלּפ ןּבלעז ןפיוא ןייטש ןּבילּבעג זיא רע ןּוא

 ןעמ זַא -- .ןָאטעגהצע ןַא רענייא טָאה -- ?טסייוו'ר --

 צטסערג'ס ןיײגכרּוד ןעמ ןעק ,סעטאמש עסַאנ ןיא ןָא ךיז טּוט

 .רעייּפ

 ?טשינ טדַאש ןּוא --

 -- .ןפּורעגנָא רעטירד ַא ךיז טָאה -- !טכערעג זיא רע --
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 -עגפיורַא ךיז םינּפ ןפיוא טַאה ןאמרעייפ א יװ ,ןעזעג ןײלַא ּבָאח'כ

 ןשטנעמ ּואװ ,רעיײפ ןיא ןיירא זיא ןּוא עטַאמש עסַאנ ַא ןפרָאװ

 טָאה ױזַא ; ןייטשגייא טנעקעג טשינ סנטייװרעד ןּופ קָאלּב ַא ןּכָאה

 .טירּבעג רעייפ סָאד

 ןגָארטעגרעטנּוא םיא ,ןייטש א טּפעלשעג ןּבָאה ךעלגניי ייווצ
 :עג רעדיײלש ַא םיא חּכ ןצנַאג ןטימ ןּוא ןּביוהעגפיוא ,רעייפ םּוׁצ
 טָאש א ךיז ןּבָאה ןקנּופ רעטנזיוט .ץַארטַאמ ןקידנענערּב ןיא ,ןּוטעג

 ךיז ךעלגניי יד ןּבאה ,ןרעטש יװ טכַאנ רעד ןיא ןלַאפעג ןּוטעג

 יד טנעה יד טימ טּפַאכעג ,ןטייז עלַא ןיא תולוק טימ ןפרָאװעצ
 לייז ַא יװ ןסקַאװעגסױא ,ןּוטעג ּבייה ַא ךיז טָאה רעייפ'ס .ןעקנופ
 סָאד טקעלעג ךעלגניצ עטילגעצ ןּבָאה ,לײז םעד םּורַא ןּוא

 .יורטש עטנערּברעד:טשינ

 -ַאמש רעסאנ רעד טימ ןּוטעג הצע ןַא טָאה סָאװ ,לגניי סָאד
 ןעקנוטעגנייא סע ,דײלק:טלַא ְןַא טכוועגפיוא ואוו:ץעגרע טָאה ,עט

 .סיפ יד רעּביא זיּב ּפָאק ןּופ םעד ןיא טליהעגנייא ךיז ,רעסַאװ ןיא

 ןיא ןעװעג ןיוש רע זיא טּפַאכעג ךיו טָאה רעצעמע רעדייא ןּוא

 ,רעייּפ
 :עג ןענייז ךעלגניי יד ,ליטש לָאמַא טימ ןרָאװעג זיא סע

 םּורַא ךיז ןליה ךעלמעלפ יד יװ ןעזעג ,םעטָא ןָא ןייטש ןּביִלּב
 וויטקניטסניא ,טנערּב לגנייס זַא ,ןעװעג רעכיז יז ןענייז ,דיילק
 ןּוא טנַאה רעד ןיא ןעמּוקעג םיא זיאס סָאװ טּפַאכעג רעדעי טָאה

 יּפָארַא ,סיֹורַא לייוורעד זיא לגניי סָאד .רעייפ סָאד ןשעל ןעמונעג
 ןיא ץלַא ןּוא טעילַאמסעג טָאה סָאװ ,דיילק סָאד ךיז ןּופ ןפרַאװעג
 ?הירּכ ןייק טשינ ךיא ןיּב -- ןגירשעג טָאה םיא

 רענייא ןּוא טרעדנּואװַאּפ ,טלגנירעגמּורַא םיא ןּבָאה עלַא
 : ןוטעג גערפ ַא טָאה

 ?טירּבעג טשינ לָאמּוצ ךיד טָאה סע --
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 ריא ןפּור ןעמּונעג ,,טאל, ןפיוא ןסקַאװעגסיױא זיא עמַאמ ַא "יב עזה יי.

 ּוצ טייצ זיא סע זַא ,טנַאמרעד ךעלגניי ערעדנַא ךיז ןּבַאה ,לדנּוז

 - .ןדנּואװשרַאפ זייווקיצנייא ןּוא ןּפָאלש ןייג

 -עטצניפ ץלא ןרָאװעג זיא'ס .טנערּברעד טָאה ץַארטַאמ רעד

 -יא יד .ןרָאװעג טרעטשרַאפ יװ לָאמַא טימ זיא החמש יד .רער

 טקוקעג ,ןייטש ַא ףיוא טצעזעצ ךיז ןּבָאה ךעלגניי ענעּבילּבעגרעּב

 .ןגיושעג ןּוא רענעלק ץלַא טרעװ רעייפ סָאד יװ

 ,רענַאידניא -- ןפורעננָא רענייא ךיז טָאה -- ,טסייוו ריא --

 .ּפָא םיא ןטָארּב ןּוא רעייפ ַא יז ןגיילעצ ,ןסייוו ַא ןּפַאכ יז זַא

 רעטייװצ א ךיז טָאה -- ןטסירק ןייק טשינ ןענייז ייז --

 ,ןפּורעגנַא

 רעטידד ַא טָאה -- ןטסירק ןייק טשינ ךיוא ןענייז ןדיי --

 .ןפרַאװעגנײרַא

 .ענכרוד זיא סָאװ ,לגניי סָאד טָאה - די" א ןיב ךיא -

 .ןטייווצ ןפיוא ןייטש ןייא ןּופ טצעזעגרעּביא ךיז ,רעייפ'ס ןעגנַאג

 .טציירקעג ןסּוזעי ןּבָאה ןדיי --

 !דיי א ןעװעג ךיוא זיא סּוועי --

 !ןגיל א זיאס -

 לגעײס זיא -- ?תמא ןא זיאס זא ,וטסעװ לפיו .-

 .ןעגנירּפשעגּפיוא

 ץוריּת ַא ןכּוזּוצ טלַאװעג ,טרעלקעג עליו ַא טָאה לגניי'ס

 ; ןעלסקַא יד טימ ןּוטעג קֹוצ ַא ןּוא

 .טשינ סײװכ

 לצעגייש םייַּב ךיז ןּבָאה -- טגָאזעג רימ טָאה עּכָאּב ןיימ --

 רעזנוא טקינײּפעג ןּבָאה ןדיי זַא -- ןגיוא עיולּב יד ןדנּוצעגנָא

 טיוט ;ןכַאנ ,עלא ןעיג ַײז !דַײ א טנייפובָאה ךיא - -- - טָאג

 !םונהיג ןיא
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 { ךיוא ןלָאקניל םעהערּבייא טנייפ ּוטסָאה --

 דיי ַא ןעװעג ןעד זיִא רע --

 !ןעװעג רע זיא יאדוװַא --

 !טשינ זיא רע --

 ךיא סיה ךיא !םעהערּבײא רע טסייה סָאװרַאפ ָאט --

 !ןעמָאנ רעשידיי ַא ךָאד זיא'ס ! םעהערּביײא

 !קיצומש ןענייז ןדיי --

 !רעקיצּומש ןענייז ןטסירק --

 טָאה סָאװ ,לגניי רעטערג ַא ךיז טָאה -- !יניש ּפַארַאש --

 יװַא -- !יקעּב :ַאמ ,יַאװ יא -- ןפּורעגנָא ,ןגיושעג טציא זיּב

 !ןדיי ןדער

 !ןיײלַא ּפַארַאש --

 ? ןטייפ ךיז טסליװ ---

 !ּוד ,קילָאטעק ּוד ,ריד רַאפ ארומ ּבָאה ךיא ,טסניימ ּוד ןּוא --

 .לקער'ס ןפרָאװעגּפָארַא ץעגייש רעד טָאה -- !ןא םאק --

 !טיַאר-לָא --

 יװ ןענַאטשעג ,ןטייווצ ןּופ רענייא ןעגנּורּפשעגּפָא ןענייז יז

 ײז ןּבָאה ךעלגניי עקירעּביא יד .ןטסָאמרַאפ ךיז ןּוא רענעה ייווצ

 ךיז לָאז רע ,ץעגייש םעד טציירעג ,תוצע ןּבעגעג ,טלגנירעגמּורַא

 :נָא ךיז לָאז טייפ רעד טרַאװעג דלּודעגמּוא טימ ןּוא ןענעכערּפָא

 ןיא ףיױא קידנעייטש .טעװעטַאשטעג ןּבָאה סרעגעלש יד ,ןּבײה

 גיב ַא ךיז לָאמַא טימ ּבײא טָאה ,טנעה יד טקעטשעגסיוא ,טרָא

 םיא ןּוא ץעגייש םייּב ןענַאטשעג רעּפרעק ןּופ יצ ןייא טימ ,ןּוטעג

 :טע טכַאמעג שזַא טָאה רענעי זַא ,עּבמָאג רעד רעטנּוא ןרָאפרַאפ

 ןגעק רעניא ןעגנּורּפשעג ןענייז ייז .קירּוצ ףיוא טירט עכעל

 ,ןײרַא םינּפ ַא ןיא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה לטסיופ ַא סָאװ ןּוא ןטייווצ

 :עג ךיז טָאה ּבײא .ץַאלּפ ןקידײל א ןיא ןפָארטעג דימּת סע טָאה
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 גיוּב ַא ךיז רענעי טָאה ,ץרַאה ןרעטנּוא ןטייווצ םעד טעװעטַאשט |
 ןיא ןרָאפרַאפ םיא רע זיא ,ּפַאלק םעד ןדיימסיוא טלָאװעג ,ןּוטעג
 .טערּומשזעג ,ןרָאװעג טלמוטעצ סָאװטע זיא ץעגייש רעד .גיֹוא ןַא
 :טסיופ יד טימ ןרעמַאה ןייא ןיא ןטלַאהעג ּבייא טָאה ,ןגיוא יד טימ
 .רעטנּוא םיא טָאה ץעגיש ַא .ןפָארטעג רָאנ טָאה רע ּואװ ,ךעל
 ּבייא ןעוו ןּוא .,ןּוטעג סיוא יצ ַא ּביײא ךיז טָאה ,סּופ ַא טלעטשעג

 סעדעי ,טזָאלעג טשינ םיא ןעמ טָאה ,ןּבייהפיוא טלָאװעג ךיז טָאה =
 ןעמּונעגמּורַא ךיז ,דרע'רד ןָא ןּוטעג רעדיילש ַא קירּוצ םיא לָאמ
 : ןגירשעג ןּוא טצנַאטעג ,דָאר ַא ןיא

 !רענייּב יד ןיא ךָארּב ַא !יקעּב ,יַאמ ,יַאװ ,יַא --



 ןישַאמ יד

 עטעּברא .טלמּוטעג ךיז טָאה קירּבַאפךיש סיקטדָארּכ ןיז
 .ןיא ןײגסױרַא ףרַאד ןעמ זַא ,טהנעטעג ,טכָאקעג ךיז ןּבָאה

 ןּבילּב ןלָאז סעילימַאפ רעקילדנעצ וַא ,ןזָאלרעד טשינ ,קיירטש
 סָאװ ,ןישַאמ רעײנ רעד ןגעװ טדערעג ןּבָאה עלַא .הסנרפ ןָא
 העש ַא ןיא זַא ,טלייצרעד ,ןעמּוקנײרַא גָאט ןדעי טּפרַאדעג טָאה
 0 .סעװשעדַאּפ רַאּפ קיסיירד ּפַא יז טּפעטש

 - סינ יד .טשימעג טשינ ךיז ןּבָאה ןדיי עשידרפס יד זיולּב
 .ךיז ןּבָאה ײז ןּוא ןושלס ןעמּונענּפָא ןצנאגניא יז ַײּב טָאה
 יד ,רעדירּב ערעײז טימ ןדיײרפיונּוצ טנעקעג טשינ ןפוא םּושּב
 סָאד ,רעקידבּושח ןרָאװעג ןענייז רעמינּפ ערעגָאמ יד .םיזנּכשא
 ,טצרַאװש יד ןּוא טרעהעגפיוא טָאה גנאזעג עקיצראה ,עליטש
 . ײז לָאז ןעמ ןטעבעג ךיז ,טדערעצ ךיז ןבָאה ןגיוא עטמולחרַאפ
 . יב ןסיּב םעד ןעמענּוצ טשינ ,קירּבאפ רעד ןופ ןקישסיורַא טשינ
 ,סעילימַאפ ליפיוזַא

 0 -ןּופ ןפָאלעצ זייווכעלסיב ךיז ןענייז רעיינ:עװשעדָאּפ יד

 . ןּוא ,ןפטשסױרַא יז לָאז ןישַאמ יד טרַאװעג טשינ ,קירּבַאפ רעד

 ררעירפ ןעמּוקעגנײרַא ןענייז יז .ןדיי עשידרפס יד ןענייז ןּבילּבעג

 זַא ,טסּואװשג ,טכַאנ רעד ןיא קיטש ַא זיּכ טעּברַאעג ,דימּת יװ

 ךעמ טעװ ןרָאפ ,טגייה 1 ,ןּפַאכנײרַא רעמ סָאװ ףרַאד ןעמ

 : .ןקישסיורַא עלַא יז

 ךיז ןשיווצ טדערעג טשינ טעמּכ ,ןסעזעג יז ןענייז עמיטש

 .ףעמוקעגרעטנּוא זיא "סָאכ, רעד יצ ,"ןַאמרָאפ, רעד זַא ןּוא
 יעג ךיז ןטלָאװ ײז יװ ,קידהענכה ןרָאװעג ןקילּב ערעײז ןענייז
 :עמערַא ןציז -- ןפעשט טשינ ךיז ןעמ ףרַאד ייז ּוצ זַא ,ןטעּב
 .גצװ ןיא טשינ םענייק ןעייטש ןּוא ןטעּברַא ,ןשטנעמ
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 .ןסעזעגנייא טשינ זיא ךעלעסנַאװ טימ ידרפס רעגני ַא/
 ןישַאמ.עטש ַא ןירַא טמּוקיס זַא ,טסּואװרעד ךיז טָאה רע טניז
 -עגּפָא רע טָאה הנּותח ןייז .ּפָאק ַא ןָא ןעגנַאגעגמּורַא רע זיא
 ןּוא ךָאװ א רעבירַא ןיוש זיא ָאד ןּוא טייצ שדוח א ףיוא טגייל
 .ןָאט ּוצ סָאװ טשינ ץלַא טסיײװ רע

 .ןכש ןייז ּוצ ןָאטעג גָאז ַא רע טָאה -- ,ימיחר ,טּוג טשינ--
 ייוצ טימ טעּברַאעג ןכש רֹעד טָאה -- { ןישַאמ רעד חּכמ--

 !טיג טשינ עקַאט--,סעװטַארד'
 -עגנָא טשינ ךימ טלָאװ הנּותח יד ּפָא טשינ לעטש'כ ןעוו --

 .נַאל יד ןּביױהעג ךיז ידרפס ןגנּוי םִייּב ךיז ןּבָאה -- ,ןרַא ןּביוה
 ,טגעה עג

 --!טשינ ןעמ ףרַאד ןצרַאה םּוצ ןעמענ ךיז ןּוא ןגרָאז --
 .ַאמ ןייק ךָאנ ןעמ טמענ ּוצרעד :טסיירטעג םיא ןכש רעד טָאה
 ןפָאלעצ  ךיז ,טַאהעג ארומ ןּבָאה םיזנּכשא יד !ןיירא טשינ ןיש
 רַאפ סָאװ ,טעּברַא עשירפ ןעמּוקנײרַא ןייא ןיא טלַאה ָאד ןּוא
 { ןגרָאזרַאפ סע ךיז ןעק שטנעמ ַא

 .יטרַאפ יד טלייצעגסיוא ,ןעמּוקעגרעטנּוא זיא ןַאמרָאפ רעד
 .ּוק טימ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ידרפס רעגנּוי רעד ,ךיש עק
 : ןָאטעג גערפ ַא ןּוא שזַאדי

 ? ןישַאמ יד ןײרַא טמּוק ןעוו --

 .טלכיימשעג ןַאמרָאפ רעד טָאה -- ?ריא ךָאנ טסקנעּב --

 ךיז טָאה -- !געװ ןפיוא ןרעװ ןכָארּבעצ טרָאד יז געמ --
 ,ןפּורעגנָא ןכש רעד

 !ןרעװ ןעקנוזעגנייא --
 ,טּפַאכעגרעטנּױא עכעלטע ןּבָאה -- !ןמא --

 :טקִיּורַאּב יז ןּוא טלכיימשעג טָאה ןַאמרָאפ רעד
 עטיור ,טעּברא ,טעּברַא ! ןעגנערּב טשינ אמּתטמ טעװ ןעמ --
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 ירָאה !"טַאל , ןצנַאג םעד ןקישסױרַא טנייה ףרַאד ןעמ !ךעלעדיי

 יָא
 ןעמ טָאה ןישַאמ רעד ןָא ןּוא ייװצ ,ךָאװ ַא ךרּוד זיא'ס

 טדערעג טשינ רעמ טָאה קירּבַאפ רעד ןיא רענייק .ןסעגדַאפ יװ
 ןיא ןטלַאהעג טָאה ןעמ ,טנערּבעג טעּברַא יד טָאה ּוצרעד .ןּופרעד

 .ןסקַאװעג ןעגייז תוריכש יד ןּוא רעטעּברַא עשירפ ךָאנ ןריסנַאנא
 ןעמּונעג ךיז ןּבָאה םידרפס יד ייּב רעמינּפ עקידכשח יד

 ןדנּואװשרַאפ זיא רעצעלּפ יד ןרילראפ ּוצ קערש יד ,ןרעטייל

 טָאה רע .הנותח יד טלעטשעגּפָא טָאה ידרפס רעגנּוי רעד ןּוא
 .טלציוװעג ךיז ,"ןַאמרָאפ, ןרַאפ ןקָארשעג טשינ רעמ ךיז

 ? ןישַאמ ַא ןעגנערּב טעװ ןעמ --

 ,טציירעג ךיז ןַאמרָאפ רעד טָאה -- ! ןעגנערּב ,ןעגנערּב --
 ,טּביױלגעג טשינ םיא טָאה רענייק רָאּנ

 יד ןגיוצעג ןּבָאה טנעה עטע|ַאנ רָאּפ קיצנאווצ עכעלטע
 -יריד ןטלָאװ יז יװ ,טוָאלעגּפָארַא ךיז ,ןּביוהעג ךיז ,סעװטַארד
 .ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא רענייא ,קירּבַאפ רעד ןיא למּוט םעד טריג

 קירּבַאפ רעד רעּביא ןּוא טּפַאכעגרעטנּוא ןּבָאה עקירעּביא יד
 יד ןיא יװ ,גנַאזעג שילָאכנַאלעמ.ליטש ַא טלקיקעג ךיז טָאה
 ,ןטייצ עקידרעירּפ

 יד טקױרַאּב טָאה טכאנײּב זיב ירפ רעד ןּופ טעּברַא יד
 .ַאמ רעד ןגעװ זַא ,טרעכיזרַאפ ןּוא טרעטייהעגפיוא ייז ,םידרפפ

 ךיז טָאה ידרפס רעגנּוי רעד .טשינ רענייק ןיוש טקנעדעג ןיש
 :ןכש םּוצ ןפּו עגנָא ךיז ,ןּבָאה הנּותח ןּבילקעג

 !קירּבַאפ רעד ןּופ קעװַא טשינ ןענייז רימ סָאװ ,טּוג --
 'טָאה -- + ןטסילַאיצָאס יד ,םיזנּכשא עקיניזטכייל יד ןרעה --

 לעּב רעד ןעװעג טכער טלָאװ ײז ייּב :טדערעצ ךיז ןכש רעד
 ןעװ ...ןגעמרַאפ'ס יז ןּבעגקעװַא ,ייז טימ ןלייט ךיז לָאז תיבה
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4 
 ו

 ו

 ןקיטנייה םעד זיּב ךָאנ יז ןטלָאװ ,טלָאמעד טשינ ןפיולטנַא יז

 ,הרוחס *טַאל ,, רָאּפ ַא ןעמּוקעגנײרַא רעדיװ טנייה !טעּברַאעג גָאש

 !ןעװעג טשינ ןָאזעס אזַא גנַאל ןיוש

 טָאה טעּברַא יד זַא ןּוא ךָאװ ַא ךָאנ ךָאװ ַא ךרּוד זיא ױזַא

 ַא םענייז טכַארּבעגטַימ רענייא טָאה ,טנערּבעג ,ןטלַאהעגנָא ץלַא

 ּבלַאה זיא טייצ רעצרּוק ַא ןיא ןּוא ןכש ַא רעטייווצ רעד ,בורּק

 עשידי עטלַא ןעגניזעגנײרַא ,קירּבַאפ רעד ןיא ןעוועג יקינָאלַאס

 .סעװשעדָאּפ ּרענַאקירעמַא יד ןיא םינּוגינ ןּוא תורימז

 ּביוטש-רעדעל ןלייז ןעוו ,ןגרָאמירּפ ןקינּוז ַא ןיא לַאמניײא

 טנעה רַאּפ רעקילדנעצ ,רעטסנעפ יד רעּביאנגעק טגיװעג ךיז ןּבָאה

 טָאה קירּבַאפ רעד ןּוּפ למּוט םעד ןיא ןּוא ןּביוהעג ךיז ןּבָאה

 ןפרָאװרַאפ טנַאה עמייהעג ַא טָאה ,ןּוגינ רעליטש ַא טלקייקעג ךיז

 זיא קירּבאפ רעד רעּביא ןוא קירטש עקיד רעטסנעפ יד רעּביא

 .רעטיצ ַא ךרּוד

 .ןפּורעגנָא ךיז ידרפס רעגנּוי רעד טאה--? סָאד זיא סאוו --

 !תורצ זיא סָאד --

 .ןפרָאװעגנײרַא רענייא טָאה ,זיוה'ס ןּברַאפ ןעמ טייג סָאד --

 .טְקִיּורַאּב ךיז עכעלטע ןּבָאה--? עקַאט --

 .ונעגסױרַא טָאה ןַאמ ַא .ּפירקס א טרעהעג ךיז טָאה דלַאּב

 קירטש יד ןּוא טנַאה רעד טימ ןכייצ ַא טכַאמעג ,רעטצנעפ ַא ןעמ

 .ןצכערק ןּבױהעגנַא ןּבָאה

 .עגוצ זיא רע ,ןסעזעגנייא טשינ זיא ידרפס רעגנוי רעד

 טּבױה ןישַאמ ַא יװ ןעזרעד ,ןּוטעג קּױק ַא ,רעטצנעפ םּוצ ןעגנַאג

 .ןרָאװעג ךיילּב זיא ןּוא ךיז

 רע .הבּושּת א ףיוא טרַאװעג ,םיא ּוצ טקּוקעג ןּבָאה עלַא

 ןּוא ןּוטעג לכיימש ַא טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ ןּוטעג לקַאש ַא טָאה

 ,טצעזעגקירּוצ ךיז
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 ַא ,עצרַאװש ַא .ןיטַאמ ַא או ,רעטצנעפ |
 .רעביא .לגילפ 0 טימ .ןסירעג ךיז ,טקיק



 ראק ןיא

 .ניירא ,סיורא ןענייז ןרישזאסַאּפ .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רַאק '

 ןעניז ןריר ןעמּונעג ךיז טָאה רַאק יד זא ןּוא ,ןעמּוקעג
 א ןיא יװ ,רעדליּפעג ַא טימ ןעגנירּפשעגנײירא םיצקש עכלעטע
 ַא טעמּכ ןעמּונרַאפ ןּוא טצעזעצ שירעליואו ךיז ,ןײרַא קנעש

 .קנַאּב עצנַאג

 ןּופ טכַאלעגּפָא ,טּפוטשעג ךיז ,ךיוה טדערעג ןּבָאה יז

 טָאה ץעגיײש רעד .טימ רעד ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ץעגייש ןרַאד

 טנעקעג טשינ ,ןטײז עלַא ןיא ןגיוא יד טימ ןפרָאװעג שירַאנ

 ּפוצ ַא ץכעלייװרעטניא עלײװ עדעי םיא טּוט סע רעװ ,ןּפַאכ

 .ןגיוא יד רעּביא שזַא םיא טילפ לטיה סָאד זַא ,ּפָאק ןרעּביא

 ןּבָאה ,טימ רעד ןּופ סיױרַא טלָאװעג ,ןָאטעג סיר ַא ךיז טָאה רע

 .ּורַא רעד .ןטייז עלַא ןּופ ןּפּוצ ןעמּונעג ןּוא ןטלַאחעגּוצ םיא ייז

 ,רענעגיוּבעגנייא ןַא ,ץעגייש רעד .טריזּומַא ךיז טָאה םלוע רעקימ

 ןַאק סָאװ ,טנּוה רענעגָאלשעג ַא יװ ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארַא ןַא טיפ

 : רעלדעּפ א ףיוא טנַאה רעד טימ ןזיווַאּב טָאה ,ןרעװ טשינ ךיז

 -- יניש --

 ! דרָאּב-"יניש , ַא ,טקּוק --

 .דעּפ ַא ,דיי רעטלא ןַא ןסעזעג זיא םיצקש יד רעּביאנגעק

 ןטלאהעג ךיז טָאה דיי רעד .ןייו ךעלקעשיוק טימ ןדָאלַאּב ,רעל

 .עג ,ןעמענרַאפ ץַאלּפ רעקינײװ סָאװ טלָאװעג ,ןעשטרָאק ןיא

 ןטימעגסיוא ,זָאה רענעקַארשעגרעּביא ןַא יװ ןגיוא יד טימ ןפרָאװ

 יד ןעװ ,לָאמ סעדעי ןּוא ,קילּב סנעצימיא טימ ךיז ןפערט ּוצ

 ןּבָאה סָאװ ,ךעלקעשיוק יד ןּבָאה ,ןָאטעג לסיירט ַא טָאה רַאק

 .ןטײז יד טקַאהעגּפָא םיא ,ןעלסקא ענייז ןּופ ןעגנַאהעגּפָארַא

 .עגנייא ךיז ,רבח ןרַאד רעייז ןָא ןסעגרַאפ ןּבָאה םיצקש יד
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 ןטלַאװ יײז יװ ,טקוקעגרעּביא ךיז ךָאנרעד ,רעלדעּפ ןיא טקּוק
 ןּוא ,דרַאּב"יניש  עשידיי ַא עקַאט זיא סע זא ,טגייצרעּביא ךיז
 .ןרָאװעג טלַאק זיא דיי ןטלא טעד זַא ,ךערפ יוזא טכַאלעצ ךיז

 רנפ ןהירּבסיוא טלָאװעג ךיז טָאה ץעגייש רערַאד רעד
 רעד- רַאפ דיי םעד ןעמױנעגנָא ,ןעגנּורּפשעגפיוא ,םירבח ענייז
 ,ןליּב טמענ רע רעדיײא ,טנּוה א ןּופ עפירכ א טימ ןּוא דרָאּב
 | ;ןייצ יד ךרּוד טייזעגכרוד רע טָאה

 וה דו  העקסיהװ ! רעקק  סיהוו -
 ןּוא טגַאה רעד רעּביא ןאטעג ּפַאלק ַא םיא טָאה דיי רעד

 א :סיפ יד ןטיררַאפ החמש ןּופ שזַא ןּבָאה םיצקש יד
 שּוק !די םעד שּוק) !ליּב ,םיא סיק !יניש עהט סיק --

 (!ליּב ,םיא
 טשינ ךיז טָאה רעניײק .ליטש ןרָאװעג זיא ראק רעד ןיא

 ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,ןדיי עכעלטע יד .דיי ןרַאפ ןעמּונעגנָא
 ,ןעגנוטיײצ יד ןיא רעמינּפ יד ןטלַאהַאּב ןּבָאה ,רַאק רעד
 .פיֹוא יד ןעיצ ךיז ףיוא טלַאװעג טשינ ,טקוקעגקעװַא םּתס יצ
 ',ןדיי ךיוא ןענייז יז זַא ,טייקמאזקרעמ

 ןעגנאגעגרעטנּוא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רוחּב רעסַאלּב ַא
 ןכַארקעג ןטלַאװ יז יװ ,ןגוא עטנפעעצ רָאּפַא טימ ץעגייש םּוצ

 :ּפָאק ןּופ
 ?ןָאטעג די רעטלא רעד ריד טָאה סָאװ --
 ךיז ,דרַאב סרעלדעפ םעד טוָאלענּפַא טָאה ץעגייש רעד

 םרּוחּב ןרַאפ ןקָארשרעד ךיז טלָאװ רע יװ ,ןריולרַאּפ סָאװטע
 ןּופ רענײא ךיז טָאה ,ןייגקעװא טלָאװעג ןיוש ,ןגיוא עטנפעעצ
 ;ןפּורעגנָא םיצקש יד

 {זָאנ יד ןיירא רע טקעטש סָאװ --
 / ן"יניש} ַא ךיוא ךָאד זיאס --



 ! גיוא ןַא רעטנּוא םיא ןעמ טּפַאלק
 / !רעיױא ןיא םיא רָאפרַאפ ,ליּב ,יעה --
 | .?ּוטסיײטש סָאװ --
 !ארומ טָאה רע --

 !רעסעּב ! ױזַא טָא ,ױזַא טָא --
 0 ןלַאפעג ,םינּפ ןיא םאלֿפ ַא ןג; רלעג טָאה ןַאמ רעגנּוי רעד |

 0 -פיוא טלָאװעג ךיז ,ןַאטעג .ּבױה א ךיז טָאה רע .קנאּב רעד ףיוא

 : טשינ ,םיא רעּביא ןגיוּבעגרעּביא ךיז ץעגייש רעד טָאה ,ןלעמשי ש

 יד טימ טּפַאכעגנָא רענעפלָאהַאּבמּוא ןַא רוחּב רעד טָאה .טזָאלעג == |

 - .ןעלגנַאר ןעמּונעג ךיז ןּבָאה עדייּב ןּוא רעוא סצעגייש םעד .ןייצ = =
 םעד טצעזעגקעװַא ליײװרעד ךיז טָאה ץעגייש רעדאד רעד

 רעד .דרָאּב ןייז רַאפ ןטלַאהעגנָא ךיז ןּוא סיוש ןפיוא רעלדעּפ

 ןּוא ךיז ןּופ ץעגייש םעד טּפּוטשעג ,טרעוװעג ךיז טָאה רעלדעּפ

 :שידיי םיא ּוצ טדערעג
 | .עג ריד ךיא ּכָאה סָאװ ? רימ ןּופ ּוטסליװ סָאװ ,לרע --

 // !חצור !ּוד וישע ?ןּוּט

 ךיז ,ןסעזעג קיטּולּבטלַאק ןענייז םיוג טימ רַאק עצנאג יד = = !

 ַא ּוצ טקּוקעגוצ ךיז ןטלָאװ יײז יװ ,לכיימש ַא טימ טקּוקעגּוצ

 | ןטלַאהַאּב רעפיט ןּבַאה ןדיי רַאֹפ יד ,ךעלגניי יײװצ ןּופ "טייפ,

 ןפרָאװעג עלײװ עדעי טייזרעד ןּופ ,ןעגנּוטײצ יד ןיא ּפעק יד

 ,גנּוגערפיוא ןּוא סעּכ רַאפ טרעטיצעג ,רעלדעּפ םּוצ גיוא ןַא
 -ײז יז זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג יז ייּב זיא ּפעלק רַאּפ קערש רעד = |

 ו ,רעטרע ערעייז ףיוא ןציז ןּבילּבעג ןענ שי

 :עגקעװַא ךיז ,םיצקש יד ןשיוװצ ןסקַאוװעגסױא זיא לדיימ ַא

 | / :ץעגיש ןרַאד םעד טּפּוטשעגּפַא ןֹוא רעלדעּפ ןּבענ טצעז
 רעטלַא רעד ריד טָאה סָאװ !ןאאיבָארג ּוד ,ךיז םעש --

 רע סָאװ ,רַאפרעד ?דרַאּב יד םיא ּוטסיײר סָאזורַאפ ? ןוטעג ןַאמ



 ...ַא טסיּב ?ּוטסיּב רענַאקירעמַא ןַא ? ןרעװ טשינ ךיז ןעק

 דיי רעד טָאה-- !ןּוטעג םיא ךיא ּבָאה סָאװ ,עקַאט ּונ --

 ,לדיימ םייּב ןטעּבעג ךיז ןּוא טנעה יד טײרּפשעצ

 .ײש ןרַאד םעד טּפעלשעגקעװַא רענייא טָאה -- ,ליּב --

 !רעמ טשינ םיא עּפעשט ,"יניש , ןרַאפ טעּב ידייל ַא זַא -- ,ץעג

 .עג ךיז ליּב טָאה -- ןעּפעשט טשינ רעמ םיא לעװ ךיא ---

 .סיוא ךיז ןּוא רעטרָאװק ַא ענעשעק רעד ןּופ ןעמּונעגסױרַא ,ןסיר

 :לדיימ םּוצ טיירדעג

 (ןלָאגּפָא) "! ווייש, ַא ןעמענ לָאז "יניש , רעד ליוו'כ --

 .צנסיוא לדײמ סָאד טָאה -- ,"יניש, ַא ךיוא ןיּב ךיא --

 .וקּוצרעטנּוא ןגָאװ ךיז טעװ ךייא ןּופ רעצעמע זַא ןּוא -- ,ןסַאש

 .ןשטַאּפעצ םיא ךיא לעװ ,ןעמ

 ןּופ ןגיוּבעג ךיז יז ןּבָאה -- !ידײל יניש ַא ַאה ,ַאה --

 :לדיײמ סָאד טלגנירעגמורא ןּוא ןעגנּורּפשעגפיוא ,רעטכעלעג

 | !רעכיג שטַאּפעצ --

 םשד ןּפַאכנָא טלָאװעג רעדיװ טָאה ץעגייש רערַאד רעד

 ,םינּכ ןיא ןרָאפרַאפ םיא לדיימ'ס טָאה ,דרַאּב רעד רַאפ רעלדעּפ

 ַא שזַא טָאה'ט זַא ,ּביוש א ףיוא ּפָאק ןטימ ןלַאפעג זיא רענעי זַא

 .ןָאטעג רעּפמילק

 -- (לדיימ םעד רַאפ ַארּוה) ! ידייל יהד רָאפ סרישט ירהט --

 .טרידָאלּפַא ןרישזַאסַאּפ יד ןּבָאה ---

 שימ לדײמ םּוצ ןכָאלעגרעטנוא זיא ץעגייש רעטייווצ ַא

 ,טסיופ ַא

 ןיא תולוק טרעהעג ךיז ןּבָאה -- !ןרירּוצנָא יז טשינ גאוו--

 | ,רעצעלּפ יד ןּופ ןּביױהעג ךיז טָאה םלוע רעד

 .קצװַא ןדיי רָאּפ יד ןּבָאה -- !טשינ גַאװ ,טשינ גַאװ ---

100 



 - ןצנַאגניא יז ןופ טלָאװ .קערש רעד יװ ,ןעגנּוטי
 .יד ּוצ ןָאטעג זָאל א 1" ןטסיופ עטשטעווקרַאפ טימ/ נ ןוא קעװַא
 / 0 יםימקשי

 - ,ןּביױהעגנָא/ ךיז .טָאה געלשעג| סָאד
 א



 שא

 : גן ֹצ



 םס לא ה נב יי א
 יירעשטניל
 . צסַאר
 זיקרַאמ םַאדַאמ

 תּולֹג ןיא
 לַאכימ
 גנאוו םישזד

 רעגענ ריפ

 .געלשעג ַא

 .ןישַאמ יד
 ראק ןיא

/ 

9 

53 

58 

64 

69 

276 

82 

81 

92 

51 



 א 0 0










